
 

 

 

 
 

ROZPIS LUKOSTRELECKEJ SÚŤAŽE 

1. kolo Podtatranskej lukostreleckej ligy 
 

Všeobecné ustanovenia: 

Názov súťaže:  1. kolo Podtatranskej lukostreleckej ligy 

Usporiadateľ:  REFLEX Žilina 

Dátum súťaže:  piatok 30.7.2021 

Miesto konania:  Penzión Jarabina, Jasenská dolina 
GPS: 49.013474, 19.0156281 

Funkcionári:  riaditeľ preteku – Juraj Pagáčik 
Rozhodcovia  hlavný rozhodca – Viera Hanuliaková 

asistenti rozhodcu – Miroslav Ščerbák, Marián Zauška 
Prihlášky: do 27.7.2021 elektronicky na:  https://lukostreleckyklubzilina.sk/ (Kalendár Akcií/ 

Prihláška) . V prípade otázok nás kontaktujte na e-mail: reflexzilina@gmail.com  
Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ za prítomnosti rozhodcu 29.7. 2021 
Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje 
Stravovanie: guláš-pre deti a mládež 
Štartovné: 8 € (dospelí 12€) 
 Štartovné sa uhrádza pri registrácii. 
 
 

Technické ustanovenia: 

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku pre rok 2021 

a tohto rozpisu. Lukostrelci štartujú na vlastné riziko,  usporiadateľ nezodpovedá za 

poškodené šípy a vítané je klubové oblečenie.  

Kvalifikácia sa ráta do hodnotenia PLL. Nadstavbou sú netradičné eliminácie: 

70m -do eliminácie postupuje 8 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, veteráni1. 50m -do eliminácie postupuje 

8  najlepších strelcov v spoločnom rebríčku z kategórií KL -M, Z, JM, JZ, KM, KZ, OL 

dievčatá a chlapci do 14 rokov, OL veteráni 2, HL muži.30 m - do eliminácie 

postupuje 8 najlepších strelcov v spoločnom rebríčku z kategórií OL dievčatá 

a chlapci do 12 rokov. 

Divízie: OL, KL, HL, DL 

Kategórie: deti do 8 rokov, chlapci a dievčatá do 10, 12 a 14 rokov,  kadeti a kadetky, juniori 
a juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky 

Zostava: 2x 10m (deti do 8 rokov), 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m – 72 šípov 

Účasť: Právo na účasť majú všetci športovci oddielov a klubov s platnou registráciou pre 

rok 2021, aj neregistrovaní strelci. Prioritu majú deti a mládež. 

  

https://lukostreleckyklubzilina.sk/
mailto:reflexzilina@gmail.com


Časový harmonogram:  

 8:30 – 9:00 prezentácia + kontrola náradia 

 9:00 – 9:15 privítanie športovcov + schôdzka kapitánov  

9:15 – 09:45 tréning (3 sady)  

09:45 -12:45 kvalifikácia (po 6 sadách 10 min. prestávka) 

   
Eliminácie: 

14:00-14:30 tréning –2sady 

14:30 -17:50 eliminácie 

18:00 vyhlásenie víťazov eliminácií 

 

 

Časový harmonogram sa môže upraviť podľa priebehu súťaže a počtu prihlásených strelcov. 

 

Ceny: Ocenení budú traja najlepší súťažiaci v každej kategórii. 

 
 

V Žiline 15.7.2021 


