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Čestný predseda Ivanskej lukostreleckej družiny kanec Ivan  

pozýva lukostrelcov dobrej vôle na 

Druhú Ivanskú lukostreleckú súťaž 

 

Organizátor: Ivanská lukostrelecká družina s láskavou podporou obce Ivanka pri Dunaji 

Druh súťaže: Priateľská halová súťaž v 3D lukostreľbe.  

Dátum a miesto konania: 17. februára 2018 v obecných športových halách v Ivanskom dvore na 

Moyzesovej ulici,  48°11'23.95"S   17°15'25.17"V, resp. 48.190604, 17.257302 

Haly sú vyhrievané. Nebude to na krátky rukáv, ale na jarné oblečenie. 

Parkovanie je možné priamo v Ivanskom dvore. 

Riaditeľ súťaže: Dušan Franců, 0903 559 396, dusan@rolnicky.sk 

Hlavný rozhodca: Peter Tomčík (LaPK Elán) 

Počet terčov:  3D súťaž: 36 3D terčov po 2 výstrely. Terče budú csumáky rozmiestnené v troch halách 

po 12 v každej hale. Maximálna vzdialenosť pre deti 18 metrov, pre ostatných 30 metrov. 

Organizácia streľby: Každá skupina odstrieľa naraz po 2 šípy na 3 terče, strelci z jednej skupiny sa 

striedajú na palebnej čiare maximálne v troch vlnách. Následne na povel veliteľa strelnice bude streľba 

zastavená a každá skupina zapíše body. Je preto potrebné, aby každý strelec mal aspoň 6 šípov, 

odporúčame navyše aspoň jeden náhradný. Po odstrieľaní v jednej hale sa všetky skupiny z každej haly 

naraz premiestnia do nasledujúcej. 

Deti budú strieľať spolu v detských skupinách. Každá skupina bude mať dozor jedného dospelého – 

zabezpečí organizátor. 
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Časový plán súťaže: 8:00-9:30 prezentácia a tréning. 

      9:30 Otvorenie súťaže 

      10:00 začiatok súťaže  

                                         13:00 predpokladaný koniec súťaže 

                                         13:30 obed 

     15:00 vyhlásenie výsledkov 

Vekové kategórie:  Deti                         vek do 13 rokov 

     Kadeti                    vek od 13 do 18 rokov  

     Seniori                    vek od 18 do 50 rokov 

     Veternici                vek nad 50 rokov  

Divízie: PBHB, TRRB,TRLB, BB, OL.  Súťaž NIE JE vypísaná pre kladkové luky.  

Spôsob prihlasovania: Najlepšie prostredníctvom webu SLA3D  www.archery3D.sk sekcia „súťaže“. Inak 

e-mailom na adresu dusan@rolnicky.sk s uvedením údajov: 

Meno a priezvisko, divízia, kategória, klub. 

Nevyžaduje sa licencia SLA3D.  

Termín uzávierky prihlášok: 15. 2. 2016 23:59. Maximálny počet prihlásených je 108. 

Štartovné:  Deti a kadeti  5 EUR 

   Seniori a veterníci 10 EUR 

Strava:  Organizátor zabezpečí počas ranného tréningu tradičný, povolený  lukostrelecký doping 

mastným chlebom s cibuľou (kto nesmrdí s nami, smrdí proti nám) a priebežne dostatok teplého čaju. 

Pri registrácii je možné objednať si obed v cene 4 EUR – klasická slepačia polievka a kurátenko s ryžou. 

Obed bude dodaný priamo do haly po ukončení súťaže, bleskovo rozdaný a zjedený počas čakania na 

vyhodnotenie. 

Vyhodnotenie: Súťaží sa o Bernátove zlaté trenky. Vyhodnotená bude každá obsadená kategória a divízia 

zvlášť. Kategórie ani divízie, ani chlapci s dievčatami, ani jablká s hruškami sa nebudú spájať. 

Bezpečnosť: Každý súťažiaci sa zúčastňuje súťaže na vlastnú zodpovednosť. Deti na zodpovednosť 

svojich sprevádzajúcich osôb. 

Je zakázané zúčastňovať sa súťaže pod vplyvom alkoholu. V celom objekte bude počas súťaže zakázané 

požívanie alkoholu. Zistenie požívania alkoholu pozorovaním alebo dychovou skúškou je dôvodom na 

okamžité vylúčenie zo súťaže bez vrátenia štartovného. Prosím, využite nealkoholické metody 

zohrievania sa.  

V halách a v celom objekte je zakázané fajčenie, okrem vyznačeného priestoru pre fajčiarov. 

 

V Ivanke pri Dunaji 3. 1. 2018 
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