
 

 

 

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
V  TERÉNNEJ a 3D LUKOSTREĽBE a FINÁLE SLOVENSKÉHO 

POHÁRA 
 Svätý Jur, 26. - 27.09.2020 

  

ROZPIS 
A/ Všeobecné ustanovenia: 
Usporiadateľ:   Slovenský lukostrelecký zväz 

Technické zabezpečenie: LK Bratislava  
Miesto konania: Svätý Jur, Jozefkove údolie 

 
Funkcionári    
riaditeľ:                         Vladimír Hurban jun.  

technické zabezpečenie: Tomáš Kasperkervič 
Range captain:              František Kundracik 

 

Prihlášky: spoločne za klub, do 18. septembra prostredníctvom emailu 
vphurban@lukostrelec.sk 

     
Štartovné: 20€ dospelí a veteráni, 12€ kadeti a žiaci 

Štartovné sa uhrádza prednostne bezhotovostne spoločne za klub na 
číslo účtu SK82 0900 0000 0006 3126 5312. Štartovné je potrebné 
uhradiť do začiatku súťaže. Do poznámky názov klubu a počet strelcov. 
Odhlasovanie zo súťaže podľa pravidiel SLZ.   

Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ 
 
Ubytovanie a strava: Ubytovanie nezabezpečujeme, možnosť zakúpiť obedové menu v cene 

5.50 EUR. Sobota balíček dostupný na trati, nedeľa menu v reštaurácii 

hotela Eva. Objednávky obedov pre účastníkov a doprovod spoločne 
s prihláškou. Úhrada za obedy pri prezentácii. 

 

B/ Technické ustanovenia: 

Súťaží sa podľa pravidiel IFAA, súťažného poriadku SLZ,  jeho dodatku pre rok 2020 a tohto rozpisu. 
 
Kategórie Majstrovstiev Slovenska:  deti – do 12 rokov,  

kadetky a kadeti – 13 až 17 rokov 
ženy a muži – 18 až 49 rokov 

      veteránky a veteráni – 50 až 59 rokov 
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veteránky 2 a veteráni 2 – 60 a viac rokov 
 
Kategórie vyhodnocované osobitne: začiatočníčky a začiatočníci * – bez rozdelenia veku 
 
Divízie:    OL, KL, HU, HL, DL, IL 
 
Štartujú:   Lukostrelci s platnou registráciou v SLZ alebo v inej  členskej asociácii IFAA  

pre rok 2020, lukostrelci s platnou registráciou v SLA3D pre rok 2020. 
 

Lukostrelci štartujú na vlastné riziko.  
 

Zostava: IFAA Field round (sobota) a IFAA Animal round (nedeľa) 
     
Časový harmonogram na piatok  25.09.2020  
 

17,00 – 19,00 voľný tréning  

 
Časový harmonogram na sobotu  26.09.2020  
 

08,30 – 09,30 prezentácia, tréning, výdaj bodovačiek  
09,30   schôdzka kapitánov     

09,35  zahájenie Majstrovstiev Slovenska 
do 10,00   presun na terčovnice 

10,00  zahájenie streľby 28 terčov IFAA Field round – známe vzdialenosti 
do 17,00 odovzdanie bodovačiek, limit môže byť v prípade nepriazne počasia predĺžený 

 
Časový harmonogram na nedeľu 27.09.2020 
             

08,30 – 9,00   tréning, výdaj bodovačiek 
            do 09,15  presun na terčovnice 

09,15   zahájenie streľby 28 terčov IFAA animal round – známe vzdialenosti  
do 14,15 odovzdanie bodovačiek, limit môže byť v prípade nepriazne počasia predĺžený 
15,00 – Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie Majstrovstiev Slovenska a Slovenského pohára 

 
Vyhodnotenie súťaže bude podľa celkového nástrelu za 2 dni. 

 
Čas na kvalifikáciu po oba dni je záväzný, bodovačky odovzdané po limite nebudú akceptované.  
Nezabudnite si priniesť „Score recording card“ potrebnú pre účasť na medzinárodných IFAA 
súťažiach a záznam skóre. Členom SLZ, ktorí absolvujú IFAA súťaž po prvýkrát, bude karta 
vystavená po absolvovaní 1. dňa. 
 

* Strelci, ktorí sa ešte nezúčastnili terénnej súťaže podľa pravidiel IFAA. Maximálna vzdialenosť je 50 

yardov (45 metrov).  
 
 
 
Vladimír Bužek                 Vladimír Hurban jun.                                        



 

 

predseda   SLZ                        riaditeľ pretekov     


