
 
 

 

 

Memoriál Karola Noskoviča 
VIII. ročník 

1. kolo Slovenského pohára v halovej lukostreľbe, Región 1 
12.02.2022 
ROZPIS 

A/ Všeobecné ustanovenia: 
Usporiadateľ: Blue Arrows Viničné 

Miesto konania: športová hala Viničné 

 

Funkcionári 

riaditeľ: V. Bužek 

Administrátor: R. Jirku 

technický delegát: určí SLZ 

Rozhodcovia: J. Lauko, V. Bužek, S. Gažík,  

 

Prihlášky: elektronicky na: arrowsblue2@gmail.com formou vyplnenia excel súboru, ktorý si 

stiahnete na nasledujúcom odkaze: https://cutt.ly/hrrK8tv 

Do 24 hod. po odoslaní prihlášky prosím skontrolujte stav prihlásenia na Ianseo webe súťaž. 

 

                         termín: do 9.2.2022            Zoznam prihlásených:  Ianseo link 

 

Súťažiaci musí mať platnú registráciu pre rok 2022 

Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu 11.2.2022. 

Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje. 

Stravovanie: LEN v okolí športovej haly. 

Štartovné: 16€ pre dospelých a veteránov,  

12€ juniorov a kadetov 

  8€ pre všetky detské kategórie do 14 rokov. 

 

Štartovné musí byť uhradené prevodom pred začatím súťaže, spoločnou platbou za klub na 

číslo účtu: SK20 0200 0000 0027 5910 0858. 

 

B/ Technické ustanovenia: 
Súťaží sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku pre rok 2022 a tohto rozpisu. 

Kategórie: chlapci a dievčatá do 10rokov, chlapci a dievčatá do 12 rokov, chlapci a dievčatá do 14 

rokov, kadeti, kadetky, juniori, juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky, veteráni 2, veteránky 2, 

veteráni 3, veteránky 3 

Divízie: OL, KL, HL, DL,IL 

mailto:arrowsblue2@gmail.com
https://cutt.ly/hrrK8tv
https://www.ianseo.net/Details.php?toid=10037


 
 

Zostava: H-1 na 18m /10m 

 

Víťazi jednotlivých kategórií Memoriálu Karola Noskoviča budú vyhlásení z celkovej výsledkovej 

listiny (všetci strelci). 

Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie podľa smernice Slovenského lukostreleckého 

zväzu. Nezabudnite na halovú športovú obuv!!! 

 

Časový harmonogram: 

 

12.2.2022  

08:00 – 08:30 – prezentácia Divízie Divízie OL (všetky kategórie) max 92 strelcov 

08:30 – zahájenie 

08:35 – 08:45 tréning 3 sady + kontrola náradia 

08:50 – 11:25 kvalifikácia, 2x 10 sád, 10 minút prestávka 

11:30 – vyhodnotenie 

11:30 – 12: 30 Obedná prestávka 

12:30 – 13:00 – prezentácia Divízie , KL, HL, IL (všetky kategórie) max 92 strelcov 

13:00 – zahájenie 

13:05 – 13:15 tréning 3 sady + kontrola náradia 

13:20 – 15:55 kvalifikácia, 2x 10 sád, 10 minút prestávka 

16:00 – vyhodnotenie 

 

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

V prípade vysokej účasti strelcov, sa môžu niektoré kategórie podľa potreby presunúť do 

druhej skupiny. Ak sa tak stane, toto rozhodnutie bude oznámené priamo strelcom a na 

Ianseo stránke súťaže hneď po uzavretí prihlášok. 

 

Ceny: Ocenenie pre prvých troch súťažiacich v každej kategórii.  

Pre organizáciu a účasť na preteku platia pravidlá a obmedzenia podľa usmernenia úradu 

verejného zdravotníctva pre účasť na verejnom podujatí platné v čase konania súťaže 

(aktuálne: vyhláška č. 5/2022 link). 

 

Ďalšie informácie ku usporiadaniu a účasti na súťaží nájdete tu: 

www.minedu.sk/covid-info-sport/ 

 

Režim súťaže bude podľa platnej vyhlášky nasledovný: 

OP – nad 18 rokov (max. do  100osôb) 

OTP – deti do 18 rokov (max. do  100osôb), Deti do 12rokov a dvoch mesiacov nemusia mať test 

stačí prehlásenie zákonného zástupcu o bez infekčností. Od 12r a 3mesiace do 18 rokov OTP. 

Všetci účastníci(strelci a doprovod) budú mať povinnosť nosiť respirátor FFP2 počas celej doby 

súťaže, okrem strelcov na streleckej čiare. 

 

Protipandemické opatrenia budú aktualizované a zverejnené na Ianseo stránke súťaže. 

Vladimír Bužek Radomír Jirku 
Riaditeľ súťaže Administrátor súťaže 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_5.pdf
http://www.minedu.sk/covid-info-sport/

