Žilinské kilečko.
Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:
Dátum preteku:
Miesto konania:

Funkcionári:
Rozhodcovia

Prihlášky:

Kapacita strelnice:
Rozlosovanie:
Ubytovanie:
Stravovanie:
Antigénový test:
Štartovné:

REFLEX Žilina
23. 5.2021
Lukostrelnica LK REFLEX ŽILINA, Teplička nad Váhom
GPS: 49,217004; 18,788597
riaditeľka preteku – Viera Hanuliaková
administrátor preteku - Jozef Kúdelčík
hlavný rozhodca – Mária Kúdelčíková
asistenti rozhodcu – Jozef Kúdelčík, Karel Petráň, Miroslav Ščerbák,
Marián Zauška
do 18.5.2020 elektronicky na: https://lukostreleckyklubzilina.sk/ (Kalendár
Akcií/ Prihláška). V prípade otázok nás kontaktujte na e-mail:
reflexzilina@gmail.com
60 strelcov
vykoná usporiadateľ za prítomnosti rozhodcu do 21.5.2021
usporiadateľ nezabezpečuje
usporiadateľ nezabezpečuje
možný na mieste v sume 4,- EUR, je potrebné nahlásiť vopred počet strelcov
a doprovodu majúci záujem o otestovanie
Žilinské kilečko:
20,-€ (dospelí, veteráni)
16,-€ (juniori, kadeti)
12,-€ (chlapci a dievčatá do 10 rokov, 12 a 14 rokov)
LK Reflex Žilina
IBAN: SK4583300000002400701462
BIC SWIFT code: FIOZSKBAXXX
V prípade odhlásenia športovca skôr ako 36 hodín pred začatím prezentácie
usporiadateľ štartovné neúčtuje. Pri odhláške po tomto termíne má
usporiadateľ právo na úhradu 50% z výšky štartovného podľa danej
kategórie.

Upozornenie: Súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečenstvo!!!
Účastníci sú povinní dodržiavať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri účasti na
verejnom podujatí platné v čase konania súťaže. Účastníkom bude povolený vstup do areálu po
preukázaní negatívneho antigénového alebo PCR testu nie staršieho ako 12h alebo sa otestovaní
na priamo na mieste súťaže a podpísaní čestného vyhlásenia o zdravotnej spôsobilosti pre účasť
na športovom podujatí. Do objektu bude povolený vstup najviac pre sedemdesiat osôb, pričom
prednosť majú pretekári. Strieľať sa bude na dve rady po jednom strelcovi v skupine(A-C).

Technické ustanovenia:
Predpis:

Zostava WA 720 + eliminácia. Súťaží sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ,
jeho dodatku pre rok 2021 a tohto rozpisu.
70m - do eliminácie postupuje 16 najlepších strelcov v spoločnom rebríčku
z kategórií OL - M, Z, JM, JZ. 60m - do eliminácie postupuje 8 najlepších strelcov
v spoločnom rebríčku z kategórií OL - KM, KZ, veteráni 1. 50m - do eliminácie
postupuje 16 najlepších strelcov v spoločnom rebríčku z kategórií KL - M, Z, JM, JZ,
KM, KZ, OL veteráni 2, HL muži.
Lukostrelci štartujú na vlastné riziko, usporiadateľ nezodpovedá za poškodené šípy.
Oblečenie je povinné klubové, podľa Smernice pre oblečenie SLZ.
Divízie:
OL, KL, HL, DL
Kategórie:
dievčatá a chlapci do 10, 12 a 14 rokov, kadeti, kadetky, juniori, juniorky, muži a
ženy, veteráni, veteránky, veteráni 2 a 3, veteránky 2 a 3
Účasť:
Právo na účasť majú všetci športovci oddielov a klubov s platnou registráciou pre
rok 2021.
Časový harmonogram:
07:15
možné testovanie antigénom
08:00 - 08:30
prezentácia + kontrola náradia
08:30 - 08:45
otvorenie, schôdzka kapitánov
08:45 - 09:15
tréning – 3 sady
09:15 - 12:25
kvalifikácia (po 6 kolách 10 min. prestávka)
13:00
vyhlásenie výsledkov kvalifikácie
13:30 - 13:50
tréning – 2 sady
13:50 - 17:00
eliminácie
17:30
vyhlásenie víťazov eliminácií
Časový harmonogram alebo rozdelenie kategórií sa môže upraviť podľa počtu prihlásených
a priebehu súťaže, poprípade podľa aktuálnej pandemickej situácie. Zmena bude oznámená na
Ianseo stránke súťaže.
Ceny:

Viera Hanuliaková
riaditeľka preteku

Ocenení budú traja najlepší súťažiaci v každej kategórii.
Víťazi eliminácií získajú - na 70m (100 Eur), na 60m (50 Eur), na 50m (100
Eur). Špeciálne ocenenie po 100 EUR získajú: najlepší strelec vo veku 15-21
rokov(vrátane), najlepšia strelkyňa vo veku 15-21 rokov(vrátane).
Jozef Kúdelčík
administrátor preteku

