SMERNICA
Slovenského lukostreleckého zväzu
pre usporiadanie súťaží
Táto smernica upravuje povinnosti Klubu SLZ ako usporiadateľa súťaží zaradených do kalendára SLZ.
Súťaže v kalendári SLZ môžu byť usporiadané podľa pravidiel World Archery, pravidiel IFAA alebo
pravidiel HDH IAA, pričom je potrebné aplikovať usmernenia a doplnenia týchto pravidiel dané
Súťažným poriadkom a Dodatkom súťažného poriadku pre príslušný rok. Táto smernica nijako nemení
povinnosti usporiadateľa vyplývajúce zo zákona o organizovaní verejných športových podujatí.
1. Do Kalendára SLZ je možné zaradiť nasledovné typy súťaží
a.
b.
c.
d.

Klubové súťaže
World Archery registrované súťaže
Súťaže zaradené ako kolá Slovenského pohára
Majstrovstvá Slovenska a medzinárodné súťaže, ktorých usporiadateľom je SLZ

2. Klubové súťaže
Sú organizované klubom SLZ pre registrovaných členov SLZ i neregistrovaných športovcov.
a. Žiadosť o zaradenie súťaže musí byť doručená minimálne 14 dní pre termínom konania
súťaže. Žiadosť o zaradenie musí obsahovať minimálne:
i. Názov súťaže
Usporiadateľa súťaže
ii. Dátum konania súťaže
iii. Miesto konania súťaže
iv. Pravidlá, podľa ktorých bude súťaž organizovaná
b. Rozpis súťaže musí byť k dispozícii minimálne 14 dní pred termínom konania súťaže.
Rozpis súťaže musí obsahovať minimálne:
i. Názov súťaže
ii. Dátum konania súťaže a časový harmonogram súťaže
iii. Miesto konania súťaže
iv. Pravidlá, podľa ktorých bude súťaž organizovaná a prípadné upresnenia
v. Funkcionárov súťaže
1. Zodpovedná osoba usporiadateľa - riaditeľ súťaže
2. Rozhodcovia súťaže – rozhodca II. alebo vyššieho stupňa ako hlavný
rozhodca, a dostatočný počet ostatných rozhodcov, tak, aby bol 1
rozhodca na maximálne 10 terčovníc. Všetci rozhodcovia musia byť
v aktuálnom publikovanom zozname rozhodcov a asistentov rozhodcu na
webe SLZ.
vi. Termín registrácie a spôsob registrácie
vii. Výška štartovného a spôsob úhrady
viii. Spôsob a pravidlá pre vyhodnotenie
c. Výsledky súťaže musia byť k dispozícii do 3 pracovných dní po skončení súťaže.
i. Názov súťaže
ii. Dátum konania súťaže

iii.
iv.
v.
vi.

Miesto konania súťaže
Pravidlá, podľa ktorých bola súťaž organizovaná
Rozhodcovia
Výsledky podľa divízií a vekových kategórií, pričom o každom účastníkovi sú
uvedené nasledovné údaje:
1. Priezvisko
2. Meno
3. Klubová príslušnosť
4. Označenie nečlena SLZ, ak je aplikovateľné
5. Dosiahnuté skóre na jednotlivé vzdialenosti vrátane 10 a X
6. Celkové dosiahnuté skóre a set body, ak je aplikovateľné
vii. Neštandardné zostavy musia byť vo výsledkoch jasne označené.
viii. Meno osoby zodpovednej za ich spracovanie.
d. Povinnosti organizátora
i. Urobiť všetky potrebné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti účastníkov, divákov
a okolia.
ii. V prípade podujatia mimo stálej strelnice zabezpečiť všetky potrebné povolenia.
iii. Organizátor je zodpovedný za organizačné a technické zabezpečenie súťaže (
registrácia, technický priebeh súťaže, spracovanie výsledkov, vyhodnotenie,....)

e. Podmienky pre zaradenie
3. World Archery registrované súťaže
Sú organizované klubom SLZ pre registrovaných členov SLZ a športovcov registrovaných v inej
členskej asociácii World Archery.
a. Žiadosť o zaradenie súťaže musí byť doručená minimálne 28 dní pre termínom konania
súťaže. Žiadosť o zaradenie musí obsahovať minimálne:
i. Názov súťaže
ii. Usporiadateľa súťaže
iii. Dátum konania súťaže
iv. Miesto konania súťaže
v. Pravidlá, podľa ktorých bude súťaž organizovaná
b. Rozpis súťaže musí byť k dispozícii minimálne 21 dní pred termínom konania súťaže.
Rozpis súťaže musí obsahovať minimálne:
i. Názov súťaže
ii. Dátum konania súťaže a časový harmonogram súťaže
iii. Miesto konania súťaže
iv. Pravidlá, podľa ktorých bude súťaž organizovaná a prípadné upresnenia
v. Funkcionárov súťaže
1. Zodpovedná osoba usporiadateľa - riaditeľ súťaže
2. Rozhodcovia súťaže – rozhodca III. Stupňa ako hlavný rozhodca, z klubu
iného ako organizačný klub, a dostatočný počet ostatných rozhodcov, tak
aby bol 1 rozhodca na maximálne 10 terčovníc pri jednej streleckej
vzdialenosti a 8 terčovníc pri viacerých vzdialenostiach. Všetci

rozhodcovia musia byť v aktuálnom publikovanom zozname rozhodcov
a asistentov rozhodcu na webe SLZ.
vi. Termín registrácie a spôsob registrácie
vii. Výška štartovného a spôsob úhrady, pričom štartovné musí spĺňať podmienky
uvedené v „Dodatku súťažného poriadku“ pre daný rok
viii. Spôsob a pravidlá pre vyhodnotenie
ix. Logo SLZ v hlavičke alebo pätičke s minimálnou výškou 2cm
c. Výsledky súťaže musia byť k dispozícii do 3 pracovných dní po skončení súťaže.
i. Názov súťaže
ii. Dátum konania súťaže
iii. Miesto konania súťaže
iv. Pravidlá, podľa ktorých bola súťaž organizovaná
v. Rozhodcovia
vi. Výsledky podľa divízií a vekových kategórií, pričom o každom účastníkovi sú
uvedené nasledovné údaje:
1. Priezvisko
2. Meno
3. Klubová príslušnosť
4. Dosiahnuté skóre na jednotlivé vzdialenosti vrátene 10 a X
5. Celkové dosiahnuté skóre a set body ak je aplikovateľné vrátane 10 a X
vii. Meno osoby zodpovednej za ich spracovanie.
viii. Logo SLZ v hlavičke alebo pätičke s minimálnou výškou 2cm
d. Povinnosti organizátora
i. Urobiť všetky potrebné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti účastníkov, divákov
a okolia.
ii. V prípade podujatia mimo stálej strelnice zabezpečiť všetky potrebné povolenia.
iii. Registráciu na súťaž nie je možné obmedziť na základe klubovej príslušnosti
alebo regionálneho princípu.
iv. Zabezpečiť strieľanie iba platných zostáv v zmysle platného Súťažného poriadku
a jeho dodatku.
v. Plne spolupracovať s ADA SR a zabezpečiť v prípade dopingovej kontroly
príslušné priestory.
vi. Po súťaži spracovať správu o priebehu súťaže, hodnotenie činnosti hlavného
rozhodcu.
vii. Organizátor je zodpovedný za organizačné a technické zabezpečenie súťaže (
registrácia, technický priebeh súťaže, spracovanie výsledkov, vyhodnotenie,....)

e. Podmienky pre zaradenie do kalendára SLZ
i. Klub žiadajúci o zaradenie súťaže zaplatí poplatok 23Eur za registráciu do WA
kalendára.
ii. Termín súťaže nesmie kolidovať s MSR a kolami Slovenského pohára
iii. Rozhodcov nominuje usporiadateľ a potvrdzuje Predsedníctvo SLZ.

4. Súťaže zaradené ako kolá Slovenského pohára
Sú organizované klubom SLZ pre registrovaných členov SLZ a športovcov registrovaných v inej
zahraničnej členskej asociácii World Archery, IFAA alebo HDH IAA, vždy v závislosti od pravidiel,
podľa ktorých je súťaž organizovaná.
a. Žiadosť o pridelenie súťaže a zaradenie do kalendára sa podáva na základe výzvy SLZ.
Žiadosť musí obsahovať minimálne:
i. Miesto konania súťaže – presná lokalita
ii. Informácie o možnostiach lokality a organizátora
iii. Špecifické podmienky, prípadne obmedzenia organizátora
iv. Návrh na výšku štartovného
b. Rozpis súťaže musí byť k dispozícii minimálne 21 dní pred termínom konania súťaže.
Rozpis súťaže musí obsahovať minimálne:
i. Názov súťaže
ii. Dátum konania súťaže a časový harmonogram súťaže
iii. Miesto konania súťaže
iv. Pravidlá, podľa ktorých bude súťaž organizovaná a prípadné upresnenia
v. Funkcionárov súťaže
1. Zodpovedná osoba organizátora - riaditeľ súťaže
2. Zodpovedná osoba SLZ - technický delegát
3. Rozhodcovia súťaže - rozhodca III. stupňa ako hlavný rozhodca, z klubu
iného ako klub organizujúci súťaž, a dostatočný počet ostatných
rozhodcov tak, aby bol 1 rozhodca na maximálne 10 terčovníc pri jednej
streleckej vzdialenosti a 8 terčovníc pri viacerých vzdialenostiach. Všetci
rozhodcovia musia byť v aktuálnom publikovanom zozname rozhodcov
a asistentov rozhodcu na webe SLZ.
vi. Termín registrácie a spôsob registrácie
vii. Výška štartovného a spôsob úhrady, pričom štartovné musí spĺňať podmienky
uvedené v „Dodatku súťažného poriadku“ pre daný rok.
viii. Spôsob a pravidlá pre vyhodnotenie
ix. Logo SLZ v hlavičke s minimálnou výškou 2cm
c. Výsledky súťaže musia byť k dispozícii do 3 pracovných dní po skončení súťaže.
i. Názov súťaže
ii. Dátum konania súťaže
iii. Miesto konania súťaže
iv. Pravidlá, podľa ktorých bola súťaž organizovaná
v. Rozhodcovia
vi. Výsledky podľa divízií a vekových kategórií, pričom o každom účastníkovi sú
uvedené nasledovné údaje:
1. Priezvisko
2. Meno
3. Klubová príslušnosť
4. Dosiahnuté skóre na jednotlivé vzdialenosti vrátane 10 a X
5. Celkové dosiahnuté skóre a set body, ak je aplikovateľné vrátane 10 a X
vii. Meno osoby zodpovednej za ich spracovanie.

viii. Logo SLZ v hlavičke s minimálnom výškou 2cm
d. Povinnosti organizátora
i. Urobiť všetky potrebné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti účastníkov, divákov
a okolia.
ii. V prípade podujatia mimo stálej strelnice zabezpečiť všetky potrebné povolenia.
iii. Registráciu na súťaž nie je možné obmedziť na základe klubovej príslušnosti
alebo regionálneho princípu.
iv. Zabezpečiť strieľanie iba platných zostáv v zmysle platného Súťažného poriadku
a jeho dodatku.
v. Dodržať výšku štartovného určenú predsedníctvom SLZ
vi. Plne spolupracovať s technickým delegátom pri príprave strelnice a časového
harmonogramu súťaže. Všetky zmeny po začiatku súťaže podliehajú schváleniu
technickým delegátom.
vii. Plne spolupracovať s ADA SR a zabezpečiť v prípade dopingovej kontroly
príslušné priestory.
viii. Po súťaži spolupracovať s technickým delegátom na vytvorení správy o súťaži.
ix. Organizátor je zodpovedný za organizačné a technické zabezpečenie súťaže (
registrácia, technický priebeh súťaže, spracovanie výsledkov, vyhodnotenie,....)

e. Podmienky pre zaradenie do kalendára SLZ
i. Klub žiadajúci o pridelenie kola Slovenského pohára v terčovej a terénnej alebo
3D lukostreľbe musí v aktuálnej sezóne usporiadať aspoň 1 ďalšiu súťaž v danej
disciplíne zaradenú v kalendári SLZ
ii. Termín súťaže určuje predsedníctvo SLZ
iii. Rozhodcov nominuje usporiadateľ a potvrdzuje Predsedníctvo SLZ.

5. Majstrovstvá Slovenska a Medzinárodné súťaže, ktorých usporiadateľom je SLZ.
Sú organizované SLZ pre registrovaných členov SLZ a športovcov registrovaných v inej
zahraničnej členskej asociácii World Archery, IFAA alebo HDH IAA, vždy v závislosti od pravidiel,
podľa ktorých je súťaž organizovaná.
a. Žiadosť o pridelenie súťaže a zaradenie do kalendára sa podáva na základe výzvy SLZ.
Žiadosť musí obsahovať minimálne:
i. Miesto konania súťaže – presná lokalita
ii. Informácie o možnostiach lokality a organizátora
iii. Špecifické podmienky prípadne obmedzenia organizátora
b. Rozpis súťaže musí byť k dispozícii minimálne 33 dní pred termínom konania súťaže.
Rozpis súťaže musí obsahovať minimálne:
i. Názov súťaže
ii. Dátum konania súťaže a časový harmonogram súťaže
iii. Miesto konania súťaže
iv. Pravidlá, podľa ktorých bude súťaž organizovaná a prípadné upresnenia
v. Funkcionárov súťaže
1. Zodpovedná osoba organizátora - riaditeľ súťaže

2. Zodpovedná osoba SLZ - technický delegát
3. Rozhodcovia súťaže - rozhodca III. stupňa ako hlavný rozhodca,
a dostatočný počet ostatných rozhodcov, tak aby bol 1 rozhodca na
maximálne 10 terčovníc pri jednej streleckej vzdialenosti a 8 terčovníc pri
viacerých vzdialenostiach. Všetci rozhodcovia musia byť v aktuálnom
publikovanom zozname rozhodcov a asistentov rozhodcu na webe SLZ.
vi. Termín registrácie a spôsob registrácie
vii. Výška štartovného a spôsob úhrady, pričom štartovné musí spĺňať podmienky
uvedené v „Dodatku súťažného poriadku“ pre daný rok
viii. Spôsob a pravidlá pre vyhodnotenie
ix. Logo SLZ v hlavičke s minimálnou výškou 2cm
c. Výsledky súťaže musia byť k dispozícii do 3 pracovných dní po skončení súťaže.
i. Názov súťaže
ii. Dátum konania súťaže
iii. Miesto konania súťaže
iv. Pravidlá, podľa ktorých bola súťaž organizovaná
v. Rozhodcovia
vi. Výsledky podľa divízií a vekových kategórií, pričom o každom účastníkovi sú
uvedené nasledovné údaje:
1. Priezvisko
2. Meno
3. Klubová príslušnosť
4. Dosiahnuté skóre na jednotlivé vzdialenosti vrátane 10 a X
5. Celkové dosiahnuté skóre a set body, ak je aplikovateľné vrátane 10 a X
vii. Meno osoby zodpovednej za ich spracovanie.
viii. Logo SLZ v hlavičke s minimálnou výškou 2cm
d. Povinnosti organizátora
i. Urobiť všetky potrebné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti účastníkov, divákov
a okolia.
ii. V prípade podujatia mimo stálej strelnice zabezpečiť všetky potrebné povolenia.
iii. Registráciu na súťaž nie je možné obmedziť na základe klubovej príslušnosti
alebo regionálneho princípu.
iv. Zabezpečiť strieľanie iba platných zostáv v zmysle platného Súťažného poriadku
a jeho dodatku.
v. Dodržať výšku štartovného určenú predsedníctvom SLZ
vi. Plne spolupracovať s technickým delegátom pri príprave strelnice a časového
harmonogramu súťaže. Všetky zmeny po začiatku súťaže podliehajú schváleniu
technickým delegátom.
vii. Plne spolupracovať s ADA SR a zabezpečiť v prípade dopingovej kontroly
príslušné priestory.
viii. Organizátor je zodpovedný za organizačné a technické zabezpečenie súťaže (
registrácia, technický priebeh súťaže, spracovanie výsledkov, vyhodnotenie,....)

e. Podmienky pre zaradenie do kalendára SLZ
i. Klub žiadajúci o usporiadanie súťaže musí v aktuálnej sezóne usporiadať aspoň
1 ďalšiu súťaž v danej disciplíne zaradenú v kalendári SLZ
ii. Termín súťaže určuje predsedníctvo SLZ
iii. Rozhodcov nominuje Predsedníctvo SLZ.
6. Spracovanie výsledkov a bodovačky
Pre spracovania výsledkov súťaží sa používa systém IANSEO v závislosti od typu súťaže.
IANSEO je voľne dostupný skórovací program, ktorý je v súčasnosti oficiálnym systémom
World Archery a World Archery Europe pre skórovanie a riadenie súťaží. Používanie
a inštalácia software je stručne popísaná v Prílohe č. 6.

Klubová

●

Archivácia
bodovačiek
6 mesiacov

WA registrovaná

●

12 mesiacov

Typ súťaže

Doporučené

Povinné

Kolá Slovenského pohára

●

12 mesiacov

Majstrovstvá Slovenska

●

12 mesiacov

Medzinárodná

●

12 mesiacov

Pôvodné podpísané bodovačky je potrebné archivovať po dobu definovanú v tabuľke.
V prípade používania skórovacieho programu Ianseo je potrebné vygenerovať nasledovné
dokumenty:
-

Kategórie & Divízie Výsledkové listiny – Jednotlivci/Družstvá
(Tlačové zostavy » Div/Kategórie Výsledková Listina)
Eliminácie & Finálové Kolo - Výsledky Jednotlivcov/Družstvá
(Tlačové zostavy » Finálové Kolá)
Eliminácie & Finálové Kolo - Pavúky Jednotlivcov/Družstvá
(Tlačové zostavy » Finálové Kolá)

Výsledkové listiny zaslať na stk@archerysvk.sk. V prípade požiadaviek o doplňujúce informácie
(napríklad kópia bodovačiek, excel export výsledkov a podobne) zo súťaže plne spolupracovať s ŠTK.
Vzor importu súťaže nájdete na webovej stránke SLZ v sekcii Teória link.

Schválilo Predsedníctvo SLZ dňa 05.02.2019 s účinnosťou od 01.04.2019.

Príloha 1.
Minimálne štandardy a pomocné informácie pre usporiadanie súťaží
Cieľom tohto dokumentu je uľahčiť organizovanie lukostreleckých súťaži na Slovensku,
zjednodušiť koordináciu medzi organizátormi súťaží, predsedníctvom SLZ a technickým delegátom,
taktiež pomôcť organizátorom lukostreleckých podujatí v príprave lukostreleckých súťaží
a kandidatúre na usporiadanie súťaže od prvotného zapísania súťaže do kalendára SLZ, cez prípravu
strelnice, až po odovzdanie výsledkov.
WA
registrovaná
súťaž

súťaž SP

Majstrovstvá
SR

medzinárodné
súťaže
organizované SLZ

Veterný rukáv

●

●

●

●

Označenie terčovníc na
streleckej čiare

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Minimálne štandardy pre
vybavenie strelnice

Terčovnice s číslom
Terčovnica s číslom
a veternou vlajočkou
Terčovnica s číslom,
veternou vlajočkou a
tabuľkou na priebežné
výsledky pri elimináciách
pre terčovú a halovú
Časomiera (ak sa meria čas
na streľbu)

klubová súťaž

●
●

●

Hymna a vlajka SR
Hymny a vlajky
zúčastnených krajín

●

Označenie vzdialeností
terčovníc a streleckej čiary
tabuľkou

●

●

●

●

Rozhodca III. stupňa ako
hlavný rozhodca

●

●

●

●

Podvojné zapisovanie skóre
(2 x papier alebo 1 x papier
a 1 x PDA)

●

●

●

●

doporučené

●

Rozhodca min. II. stupňa
ako hlavný rozhodca

●

Vyznačené meno strelca
nad terčom alebo streleckej
čiare
(iba pre eliminácie, iba
halovú)
Štartovné čísla

●

●

●

●

Dodržanie minimálnych
parametrov strelnice

●

●

●

●

Toalety v blízkosti strelnice
(100 - 150 metrov)
terčová a halová

●

●

●

●

Časový rozvrh udalostí pri organizovaní súťaží:
Prípravná fáza:
1. Podanie žiadosti o zaradenie súťaže na SLZ (stk@archerysvk.sk) v dostatočnom termíne pred
súťažou. (v závislosti od druhu súťaže a prenájmu priestoru). Kalendár súťaží sa pripravuje na
základe návrhov klubov podaných podľa Súťažného poriadku.

2. Zabezpečenie strelnice v prípade prenájmu plochy/haly.
3. Zabezpečenie dostatočného množstva rozhodcov na súťaž.
4. Pripraviť rozpis súťaže minimálne 14 dní pred začatím súťaže podľa druhu súťaže. (zaslať na
stk@archerysvk.sk)
5. V prípade väčších súťaži mať k dispozícii štátnu hymnu a štátnu vlajku, pripadne vlajky štátov
zúčastnených strelcov.
Organizácia súťaže (dni pre súťažou):
6. Príprava strelnice, technické zabezpečenie, vid nižšie.
7. V prípade potreby zapožičanie hodín a skórovacích zariadení. (kontakt SLZ)
8. Zabezpečenie stravovania a prípadného občerstvenia pre súťažiacich, ak sa usporiadateľ
rozhodol zabezpečiť takýto servis. Nie je povinné. Cena za obed nesmie byť viazaná na
štartovné.
9. Kontakt a komunikácia z technickým delegátom SLZ.
10. Rozlosovanie súťaže v spolupráci s hlavným rozhodcom alebo technickým delegátom.
11. Príprava štartových čísel a bodovačiek.
12. Upresnenie časového harmonogramu pri dvojdňových súťažiach.
Povinnosti po súťaži:
13. Vygenerovanie výsledkov a zaslanie výsledkových listín na SLZ do 3 pracovných dní od
skončenia súťaže. Použiť predpísaný formát, viď sekciu „Spracovanie výsledkov a bodovačky“
a prílohu 6.
14. V spolupráci s technickým delegátom a hlavným rozhodcom vytvoriť zápis zo súťaže.
15. Ak boli zapožičané hodiny alebo skórovanie zariadenia, je potrebné zabezpečiť ich vrátenie.

Príprava strelnice
Strelnica by mala byť orientovaná tak, aby strelecká čiara bola na južnej strane a terče/terčovnice na
severnej strane strelnice s toleranciou +/- 20 uhlových stupňov. Toto usporiadanie zabezpečí, že slnko
bude za strelcami po väčšinu dňa.
Strelnica pre Terčovú Lukostreľbu

(1) Dopadový priestor za terčovnicami. Tento priestor musí byť prázdny počas strieľania.
Ideálna dĺžka priestoru za terčovnicami je 50m.
(2)(3) Priestor po stranách strelnice v ktorom nesmú byt predmety, kríky alebo stromy, ktoré môžu
spôsobiť nebezpečnú situáciu počas streľby.
(4) Ak je dostatok priestoru na strelnici, priestor medzi terčovnicami na rôznych vzdialenostiach
by mal byt aspoň na šírku jednej terčovnice.

(5) Čiara 3 metre pred streleckou čiarou.
(6) Priestor medzi terčovnicami. Minimálna vzdialenosť medzi stredmi terčovníc je 1,6 metra, pri
streľbe na dve rady, ak sa strieľa na jednu radu, to jest traja strelci vedľa seba, minimálna
vzdialenosť medzi stredmi terčovníc musí byt 2,4 metra. V prípade, že sa streľby zúčastní
strelec na vozíku, minimálna vzdialenosť v oboch prípadoch sa zväčší o 0,20 metra.
(7) Strelecká čiara musí byt rovnobežná s čiarou, na ktorej sú postavené terčovnice, na čiare
musia byť vyznačené priestory pre strelcov a každá terčovnica by mala mať číselné označenie
aj na streleckej čiare.
(8) Čakacia čiara je umiestnená minimálne 5 metrov za streleckou čiarou.
(9) Šírka priestoru pre náradie strelcov by mala byť minimálne 2 až 5 metrov podľa priestorových
možností strelnice.
(10) Priestor pre súťažiacich, trénerov a tímových manažérov by mal byt vyhradený len pre nich
a návštevníci a diváci by sa mali zdržiavať za týmto priestorom, aby nedochádzalo
k obmedzovaniu priestoru a pohodlia pre strelcov.
Každá vzdialenosť, strelecká, čakacia, 3m čiara a priestor pre náradie strelcov by mal byť viditeľne
označený tabuľkou.
Strelnica pre halovú lukostreľbu
Maximálna vzdialenosť strieľaná súťažne v hale je 25 metrov, ale najviac preferovaná vzdialenosť je
18 metrov. Mládežnícke a detské kategórie strieľajú na kratšie vzdialenosti.
Stavba halovej strelnice podlieha podobným pravidlám ako strelnica pre vonkajšie strieľanie. V hale
nie sú potrebné dopadové zóny za terčovnicami, z dôvodu priestorového obmedzenia väčšiny hál.
Čakacia čiara musí byť umiestnená minimálne 2 metre od streleckej čiary, ale optimálne aspoň 3
metre, podľa priestoru v danej hale.
Za čakacou čiarou je priestor pre náradie a priestor pre strelcov, tento priestor by mal byt dostatočne
veľký na pohodlné uloženie náradia a pre strelcov v čase, keď sa nestrieľa. Optimálna dĺžka od
terčovnice až po priestor súťažiacich v halovej lukostreľbe je 30 metrov. Väčšina hál nemá takéto
možnosti a preto v týchto prípadoch môže byť udelená výnimka.
Nasledujúce pravidlá by mali byt dodržané v priestoroch haly pri streleckej súťaži.
- Prístup na streleckú čiaru by mal byť len spoza streleckej čiary
- Terčovnice by nemali byť umiestnené pred oknami, aby nedošlo k zasiahnutiu okna šípom
ktorý netrafí terčovnicu. Ak toto nie je možné dodržať, okná by mali byt zabezpečené
ochrannými sieťami.
- Priestor medzi terčovnicami. Minimálna vzdialenosť medzi stredmi terčovníc je 1,6 metra.
V prípade že sa streľby zúčastní strelec na vozíku, minimálna vzdialenosť sa v oboch prípadoch
sa zväčší o 0,20 metra.
Terčovnice
Terčovnica by mala spĺňať nasledovné kritéria:
- Schopná zastaviť vystrelený šíp bez jeho poškodenia.
- Stred terčovnice musí byt vo výške 130 cm +/- 5cm
- Musí byt označená číslom na vrchnom alebo spodnom okraji.
- Musí mať umiestnenú vlajočku na vrchnom okraji, 40cm nad číslom terčovnice alebo vrchným
okrajom terčovnice (iba terčovnica pre terčovú lukostreľbu)
- V prípade strieľania eliminácii na spodnom okraji mať umiestnenú tabuľku na skórovanie.

Časové odhady pre tvorbu časového harmonogramu:
Vzdialenosť 50/70 metrov, pri streľbe na jednu radu
Kvalifikácia - terčová lukostreľba
6 šípov v sade
= 10 minút (vrátane streľby, chôdze k terču a naspäť, skórovanie)
6 sád po 10minút
= 60 minút
Prestávka
= 10 minút
6 sád po 10minút
= 60 minút
= 130 minút
V prípad streľby na dve rady (4 strelci na terčovnici) sa čas predĺži na 210 minút (3,5 hodiny)
Kvalifikácia - halová lukostreľba 18 metrov
3 šípy v sade
= 6 minút (vrátane streľby, chôdze k terču a naspäť, skórovanie)
10 sád po 6 minút
= 60 minút
Prestávka
= 10 minút
10 sád po 6 minút
= 60 minút
= 130 minút (2h 10min)max
V prípad streľby na dve rady (4 strelci na terčovnici) sa čas predĺži na 180 minút (3 hodiny)
Eliminácie:
3 šípy v sada
5 sád po 7 minút
Prestávka

= 7 minút (vrátane streľby, chôdze k terču a naspäť, skórovanie)
= 35 minút
= 10 minút (medzi kolami eliminačných súbojov)

Prípadné rozstrely môžu zabrať 3 až štyri minúty navyše, je dobré zakalkulovať ako rezervu čas
na jeden alebo 2 rozstrely do celkového času eliminácií.

Príloha 2
Kontrolný zoznam pre odovzdanie strelnice
Nasledujúce bodu budú kontrolované technickým delegátom SLZ a hlavným rozhodcom pred World
Archery registrovanou súťažou, súťažou Slovenského pohára, Majstrovstvami SR a medzinárodnou
súťažou.



















Bezpečnosť
Vzdialenosti
Rozdelenie strelcov na terčovnice – rozlosovanie
Terčovnicová čiara
Strelecká čiara
Čakacia čiara
3-metrová čiara
Terčovnice, výška, sklon, rozostupy
Zabezpečenie terčovnice proti prevráteniu a posunutiu
Číselne označenie terčovnice
Veterné vlajočky
Umiestnenie terčov
Číselné označenie na streleckej čiare
Označenie streleckých pozícií na streleckej čiare
Signalizácia, vizuálna zvuková (časomiera)
Systém skórovania (manuálne / elektronicky)
Náhradné terčovnice
Reklamné bannery (odrazy svetla), ak sú umiestnené

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Príloha 3

Správa o súťaži
Názov súťaže
Miesto:
Usporiadateľ:
Dátum:
Zostava:
Rozhodcovia (pre každý deň, resp. pre každú skupinu zvlášť):
 Hlavný rozhodca:
 Pomocní rozhodcovia:
 DOS:
Technický delegát:
Počasie:
Počet súťažiacich na prihláškach:
Počet súťažiacich na kvalifikácii:
Počet súťažiacich na elimináciách:
Trvanie súťaže: od ___ hod. do ___ hod. (pre každý deň, resp. pre každú skupinu zvlášť)
Problémy (prestrelenia terčovnice, odrazené šípy, zlyhania výstroja, neplánované prestávky, zdržania
a pod.):

Dĺžka okruhu / vhodnosť terénu na terénnej a 3D lukostreľbe:

Protesty:

Ďalšie pripomienky:

Vypracoval:

Príloha 4
Hodnotenie hlavného rozhodcu
Meno rozhodcu:
Priezvisko rozhodcu:
Súťaž:
Dátum:

a) Bol vhodne oblečený a upravený
b) Uspokojivým spôsobom predviedol svoju autoritu
c) Postupoval podľa ustanovených postupov
d) Pred začiatkom súťaže prišiel dostatočne včas
e) Spolupráca s ostatnými rozhodcami, súťažiacimi a divákmi
f) Konštruktívne prispieva k priebehu súťaže

Poznámky a pripomienky:

Vypracoval

*Hodnotenie realizovať číslom od 1 do 5, pričom jedna je najlepšie a päť najhoršie.

Príloha 5
Skratky klubov
Názov klubu

Mesto

Skratka

Archery klub Geronimo Trnava

Trnava

ACG

Arquitis Blatnica

Blatnica

ARB

Blue Arrows Viničné

Viničné

BAV

Horné Húščie 3D

Stará Turá

HH3

I. SŠLK Petržalka

Bratislava

PET

I. Lukostrelecký klub Turzovka

Turzovka

TUR

KŠL Robin Zvolen

Zvolen

KSL

Liptovský školský lukostrelecký klub

Liptovský Mikuláš

LSL

Lukostrelec BB

Banská Bystrica

LBB

Lukostrelecký a paintballový klub Elán

Viničné

LPK

Lukostrelecký klub Sagittarius

Malacky

LSG

Lukostrelecký klub X – Focus

Prešov

LKX

Lukostrelecký klub Bratislava

Bratislava

LKB

Lukostrelecký klub Danubia

Dunajská Streda

LKD

Lukostrelecký klub Dobšiná

Dobšiná

DOB

Lukostrelecký klub Hubert Arrows

Trnovec nad Váhom

HAR

Lukostrelecký klub Perun

Nitra

PER

Lukostrelecký klub Pieš ťany

Piešť any

LKP

Lukostrelecký klub Senica

Senica

LKS

Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou

Suchá nad Parnou

SNP

Lukostrelecký klub Svit

Svit

LSV

Lukostrelecký klub Turiec

Turiec

LKT

Lukostrelecký klub Varín

Varín

VAR

Lukostrelecký klub Veľké Zálužie

Veľké Zálužie

LVZ

Lukostrelecký klub Viničné

Viničné

VIN

Lukostrelecký klub Žilina

Žilina

LKZ

Lukostrelecký klub Malinovo

Malinovo

LKM

Lusien Archery

Žilina

LAR

Mestský športový klub Kežmarok LO

Kežmarok

MSK

Red Arrows Poprad

Poprad

RAP

Reflex Žilina

Teplička nad Váhom

REF

Spišský lukostrelecký klub

Spišské Vlachy

SLK

Sport Club Speed Arrows

Košice

SAR

ŠK Orlík Sliač

Sliač

SKO

Školské stredisko športovej lukostreľby

Košice

SSS

TJ AC Jasov LO

Jasov

JAS

TJ Slávia Právnik Bratislava LO

Bratislava

SPB

TJ Slávia UVLF Košice LO

Košice

UVL

TJ Sokol

Trenčianske Stankovce

TNS

Príloha 6
Pre veľkosť je príloha 6 rozdelená na dve časti a nie je súčasťou smernice.
Na webovej stránke SLZ v sekcii teória nájdete dva súbory k používaniu systému:
smernica_sutaze_priloha 6 Ianseo install.pdf - inštalácia systému
smernica_sutaze_priloha 6 Ianseo sutaz.pdf - vytvorenie súťaže a základné používanie programu
Skratky pre divízie a kategórie v IANSEO

Divízie
OL
KL
HL
DL
IL
HU
VI

olympijský luk
kladkový luk
holý luk
dlhý luk
inštinktívny luk
kladkový luk hunter
visually impaired

Kategórie
VM
VZ
M
Z
JM
JZ
KM
KZ
SM
SZ
MM
MZ
CH

Veteráni
Veteránky
Muži
Ženy
Juniori
Juniorky
Kadeti
Kadetky
starší žiaci
staršie žiačky
mladší žiaci
mladšie žiačky
Chrobáci

Príklady
KLMM
OLMZ

kladkový luk mladší žiaci
olympijský luk mladšie žiačky

