Pravidlá pre kvalifikáciu na EH 2019 Minsk
V roku 2019 sa v bieloruskom Minsku uskutoční druhá edícia Európskych hier. Súčasťou podujatia
rovnako ako v roku 2015 bude aj lukostreľba. Na rozdiel od prvých hier, súčasťou 2. ročníka bude nielen
súťaž olympijských lukov (recurve) ale aj kladkových lukov (compound).
Súťaže v lukostreľbe sú predbežne plánované v termíne 23. až 29. júna 2019.
Kvalifikovať sa na podujatie – získať miestenku pre krajinu je možné na dvoch podujatiach, a to sú
Majstrovstvá Európy 2018 v Legnici a European Grand Prix 2019.

Compound
Súťaž kladkových lukov je plánovaná pre 32 športovcov, 16 mužov a 16 žien, tituly budú udeľované
v súťaži jednotlivcov a v súťaži zmiešaných družstiev.
Miestenky pre krajiny sú rozdelené nasledovne:
16 mužov + 16 žien (maximálne 2 lukostrelci z krajiny – 1+1)
Hostiteľská krajina

1+1

Divoké karty

2+2

Majstrovstvá Európy Legnica

8+8

Grand Prix 2019

5 + 5 Prvých 5 strelcov v súťaži jednotlivcov, z krajín ktoré už nemajú
miestenku z ME

Prvých 8 strelcov v súťaži jednotlivcov

Recurve
Súťaž olympijských lukov je plánovaná pre 96 športovcov, 48 mužov a 48 žien, tituly budú udeľované
v súťaži jednotlivcov, družstiev a zmiešaných družstiev.
Miestenky pre krajiny sú rozdelené nasledovne:
48 mužov + 48 žien (maximálne 6 lukostrelcov z krajiny – 3+3)
Hostiteľská krajina

3+3

Divoké karty

3+3

Majstrovstvá Európy Legnica

15 + 15 Prvých 5 družstiev (5 x 3 strelci)
16 + 16 Prvých 16 strelcov v súťaži jednotlivcov, ak nemá krajina
miestenku zo súťaže družstiev

Grand Prix 2019

6+6
z ME

Prvé 2 družstvá (2 x 3 strelci) z krajín ktoré už nemajú miestenku

5+5

Prvých 5 strelcov v súťaži jednotlivcov z krajín ktoré už nemajú
miestenku z ME, alebo v súťaži družstiev

Miestenky
Na kvalifikačných súťažiach sa získava príslušný počet miesteniek pre krajinu. Konečnú nomináciu
strelcov potvrdzuje Slovenský lukostrelecký zväz a Slovenský olympijský výbor. Účasť môže byť ešte
podmienená „MQS“ – Minimálne kvalifikačné skóre, to znamená výsledok, ktorý musí strelec dosiahnuť
do termínu pred začiatkom EH. V súčasnej dobe MQS nie je stanovené.
Na získanú miestenku má prednostne právo strelec, ktorý na kvalifikačnej miestenku pre Slovensko
získal. V prípade, že do fázy súťaže, ktorá umožnila zisk miestenky postúpilo viacero strelcov, prednostné
právo na miestenku má strelec, ktorý sa v tejto súťaži umiestnil lepšie podľa kritérií WA, aj pokiaľ by ich
WA v danej fáze eliminácii neuplatňovala.
V prípade, že strelec, ktorý získal miestenku z akýchkoľvek dôvodov nemá záujem alebo sa nemôže
zúčastniť EH 2019 o voľné miestenky sa uskutoční kvalifikačný turnaj v termíne 14 dní pred „Final
Entries“. Na tento turnaj budú pozvaní najlepší štyria strelci, spĺňajúci reprezentačný limit „C“, alebo
MQS berúc ohľad na skóre s vyššou hodnotou.
Poradie v kvalifikačnom turnaji bude určené podľa získaných bodov za jednotlivé časti turnaja.
1. Kvalifikácia 72 šípov, strelci budú zoradení podľa poradia, pričom posledný získava 1 bod,
predposledný 2 body postupne až po prvé miesto. Pri 4 strelcoch maximálne 4 body.
2. Eliminácie každý s každým, za víťazstvo v každej eliminácii získa strelec 1 bod, za prehru 0 bodov.
Pri 4 strelcoch maximálne 3 body.
3. Priemer 3 šípov v elimináciách. Pre každý zápas strieľaný proti súperovi bude vypočítané
priemerné skóre na 3 šípy na 3 desatinné miesta. Strelci budú zoradení podľa tohto priemeru
a získajú body rovnakým spôsobom ako za kvalifikáciu. Pri 4 strelcoch maximálne 4 body.
4. Bonusové body. Za dosiahnuté skóre v kvalifikácii je možné získať bonusové body a to
nasledovne:
Bonusové body
3
2
1

RM
655+
635-654
620-634

RW
640+
620-639
605-619

CM
701+
691-700
686-690

CW
685+
675-684
670-674

Právo účasti na EH Minsk 2019 získa príslušný počet strelcov najlepšie umiestnených v tomto
kvalifikačnom turnaji.
V prípade, zrušenia účasti športovca zo zdravotných dôvodov po termíne Final Entries, ako náhradník
bude nominovaný športovec s najlepším umiestnením v reprezentačnom rebríčku spĺňajúci kvalifikačné
kritériá.

