
   

Pravidlá pre reprezentáciu a účasť na medzinárodných podujatiach 

pre rok 2016. 
 

Reprezentant - športovec , člen SLZ, zaradený Predsedníctvom SLZ a reprezentačným trénerom do 

zoznamu pre rok 2016 na základe výsledkov za posledných 9 mesiacov – dosiahnutie limitu C pre 

divíziu OL a KL alebo nominovaný do reprezentácie predsedníctvom a reprezentačným trénerom pre 

divízie HL, DL a IL. 

Reprezentant je povinný doručiť  SLZ do 14 dní od zaradenia do zoznamu vyplnený 

a podpísaný dokument „Štatút reprezentanta“, ktorý je dostupný na stránke www.archerysvk.sk. 

Športovec, ktorý nemôže alebo nemá záujem reprezentovať, oznámi túto skutočnosť bezodkladne na 

reprezentacia@archerysvk.sk. 

Reprezentant je zaradený do monitorovacieho programu Antidopingovej agentúry SR a je 

povinný sa riadiť antidopingovými pravidlami pri súťaži a tréningu. Antidopingová agentúra (ADA)  

má právo u daného športovca vykonať aj mimo súťažnú dopingovú kontrolu. Pre tieto účely SLZ 

poskytne ADA SR telefonický a emailový kontakt na reprezentanta.  

Reprezentant má právo požiadať o účasť na medzinárodnom podujatí pod hlavičkou SLZ        

aj na podujatiach,  na ktoré SLZ nevysiela reprezentačné družstvo, na vlastné náklady. 

 Reprezentant  pred výjazdom uzavrie so SLZ zmluvu o reprezentácii pre rok 2016, ktorá bude 

nevyhnutnou podmienkou pre účasť na akomkoľvek reprezentačnom výjazde. 

Účastník súťaží riadených IFAA (Majstrovstvá sveta a Európy) športovec , člen SLZ, ktorý spĺňa 

nasledovné predpoklady: 

1. Zúčastnil sa za posledných 12 mesiacov súťaže riadenej SLZ a strieľanej podľa pravidiel 

IFFA. Za účasť na takejto súťaži má právo od predsedníctva SLZ žiadať vystavenie 

registračnej karty IFFA  

2. Má podpísaný Štatút účastníka podujatí IFAA.   

Pre účasť na súťažiach na vlastné náklady, kde je potrebná registrácia prostredníctvom SLZ, 

o obsadení reprezentačného výjazdu rozhoduje predsedníctvo SLZ na základe návrhu 

reprezentačného trénera alebo žiadosti o účasť.  

Pre účasť na súťažiach na vlastné náklady, kde nie je potrebná registrácia prostredníctvom 

SLZ o obsadení reprezentačného výjazdu rozhoduje predsedníctvo SLZ na základe žiadosti o účasť. 

Účastník je oprávnený zaslať prihlášku organizátorom súťaže až po schválení svojej účasti 

predsedníctvom SLZ. 

Predsedníctvo na základe zoznamu prihlásených účastníkov určí pre výjazd „Team 

managera“. Team manager je zodpovedný za komunikáciu s organizátormi súťaže, registráciu 
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účastníkov v mieste konania súťaže, účasti na schôdzke kapitánov. Po skončení súťaže predloží 

záverečnú správu, všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu súťaže a podklady za strelcov, ktorí si 

nárokujú preplatenie nákladov. 

Pre účasť na reprezentačných výjazdoch  a súťažiach v terčovej a halovej lukostreľbe, kde je 

potrebná registrácia prostredníctvom SLZ budú stanovené limity pre úhradu nákladov (limit B a Limit 

A). Pri splnení limitu viacerými strelcami ako je počet možných alebo plánovaných účastníkov 

výjazdu, budú na príslušný výjazd nominovaní strelci podľa pozície v aktuálnom reprezentačnom 

rebríčku. 

Do rebríčka sa započítavajú 2 najlepšie výsledky za posledných 9 mesiacov a posledný 

(najčerstvejší výsledok). V prípade, že posledný výsledok patrí medzi 2 najlepšie berie sa do úvahy aj 

3. najlepší. Pre terčovú a halovú lukostreľbu je rozhodujúci nástrel, pre 3D a terénnu lukostreľbu 

umiestnenie. Rebríček bude aktualizovaný vždy po kvalifikačnej súťaži. O konečnej nominácii na súťaž 

rozhoduje predsedníctvo SLZ.  Zoznam súťaží pre tvorbu rebríčka je súčasťou tohto dokumentu. 

Reprezentačný výjazd pod hlavičkou SLZ, uskutočnený športovcom na vlastné finančné 

náklady, bude športovcovi preplatený v plnej výške, ak sa umiestni do 8. miesta v konečnom poradí 

súťaže a zároveň v prvej tretine štartového poľa. (MS, ME a Svetový pohár usporiadané pod hlavičkou 

World Archery a World Archery Europe v kategóriách kadeti, kadetky, juniori, juniorky, muži a ženy).  

V prípade účasti na súťaži pod hlavičkou IFAA (MS a ME v kategóriách kadeti „Junior Male, 

Junior Female “, juniori „Young Adult Male, Young Adult Female “muži, ženy „Adult Male, Adult 

Female“) bude športovcovi preplatené štartovné ak sa umiestni do 4. miesta v konečnom poradí 

a zároveň v prvej štvrtine štartovného poľa. Zoznam súťaží, na ktoré sa vzťahuje možnosť nárokovať 

si preplatenie nákladov je súčasťou tohto dokumentu. 

  



   

LIMITY REPREZENTÁCIE PRE ROK 2016 
 

Limity pre určenie príspevku SLZ na úhradu nákladov účasti na halových MS a ME    

Uvedený limit je potrebné dosiahnuť do termínu výjazdu na súťaži v kalendári SLZ alebo súťaži v inom 

štáte, zaradenej do kalendára World Archery (FITA). Pre účastníkov s C a B limitom platí možnosť 

preplatenia nákladov za dosiahnuté umiestnenie.  

  RJM RJW CJM RM RW CM CW 

C Limit 555 530 555 565 540 570 550 

B Limit 565 540 565 575 560 580 560 

A Limit 570 550 570 580 565 585 570 

Limity pre určenie príspevku SLZ na úhradu nákladov účasti na podujatiach pre mládež  

Uvedený limit je potrebné dosiahnuť do termínu výjazdu na súťaži v kalendári SLZ alebo súťaži v inom 

štáte, zaradenej do kalendára World Archery (FITA). Pre účastníkov s C a B limitom platí možnosť 

preplatenia nákladov za dosiahnuté umiestnenie.  

Mládež 

  RCM RCW RJM RJW CCM CCW CJM CJW 

C Limit 590 565 590 550 630 600 635 600 

B Limit 610 595 610 580 650 620 655 620 

A Limit 630 625 630 610 670 640 675 640 

 

Limity pre určenie príspevku SLZ na úhradu nákladov účasti na podujatiach pre dospelých 

Uvedený limit je potrebné dosiahnuť do termínu výjazdu na súťaži v kalendári SLZ alebo súťaži v inom 

štáte, zaradenej do kalendára World Archery (FITA). Pre účastníkov s C a B limitom platí možnosť 

preplatenia nákladov za dosiahnuté umiestnenie. 

Dospelí 

  RM RW CM CW 

C Limit 605 600 660 660 

B Limit 630 615 685 670 

A Limit 650 630 695 680 

 

Limity pre zaradenie do 3D rebríčka 

Pre zaradenie do rebríčka je potrebné minimálne na jednej z hodnotených súťaží dosiahnuť uvedený 

priemer na šíp. 

  CM CW BBM BBW LBM LBW IBM IBW 

priemer na šíp 10,00 9,10 8,60 8,40 7,00 6,00 7,80 6,10 

  



   
Súťaže vyhodnocované pre tvorbu reprezentačného rebríčka 
 Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe – všetky kolá 

 Slovenský pohár v halovej lukostreľbe – všetky kolá 

 Slovenský pohár v 3D lukostreľbe – všetky kolá 

 Súťaže WA a WAE z reprezentačného kalendára 

 Central European CUP – všetky kolá 

Dunajský pohár (juniori  a kadeti OL) 

Majstrovstvá SR  v terčovej a 3D  lukostreľbe  

 

Súťaže s plánovaným výjazdom reprezentácie SLZ na rok 2016 
World Archery Indoor Championship, Ankara (TUR) 

European Grand Prix 1. kolo, Sofia (BUL) 

European Youth Cup, Heviz (HUN) 

Archery World Cup, Antalya (TUR) 

European Outdoor Championships, Nottingham (GBR) 

World Archery University Championship Ulanbatar (MON) 

European Youth Championships, Bucharest (ROM) 

Danube Cup 2016, Veľké Záluže (SVK) 

Súťaže pod hlavičkou SLZ na vlastné náklady 
Indoor Archery World Cup 2015-16, všetky kolá 

Archery World Cup, všetky kolá 

IFAA European Bowhunter Championships, Saalbach-Hinterglemm (AUT) 

European Archery 3D Championships, Mokrice (SLO) 

World Archery Field Championships, Dublin (IRL) 


