
                      

 

Newsletter Máj 2020 

Po skoro trojmesačnej vynútenej prestávke by sa malo vrátiť lukostrelecké súťaženie na naše 

strelnice. Predpokladaný začiatok vonkajšej sezóny je 6. júna, kedy by sa malo konať  1. kolo Slovenského 

pohára v terénnej a 3D lukostreľbe na Sliači ako i 1.kolo Podtatranskej ligy v Kežmarku. Samozrejme 

všetko bude závisieť od situácie a od vývoja množstva nakazených COVID-19. Organizácia športových 

podujatí by sa mohla podľa príslušných úradov na Slovensku rozbehnúť od 3.6.  

Keďže posledná súťaž, ktorá sa uskutočnila na Slovensku boli Majstrovstvá Slovenska mládeže v 

halovej lukostreľbe ešte v marci, môžeme si ich v skratke a v číslach zrekapitulovať. 

MSR sa zúčastnilo 171 strelcov z 24 slovenských klubov v 4 divíziách a 28 kategóriach, z toho 78 

dievčat a 93 chlapcov. 

Najpočetnejšie kategórie boli kategórie olympijský luk kadeti a kadetky, ktoré mali zhodné 

obsadenie po 16 strelcov/strelkýň.  

Najpočetnejšia výprava strelcov prišla z klubu MŠK Kežmarok, v počte 29. A Svoju dominanciu 

potvrdili aj v počte získaných medailí. Celkovo získali 7 zlatých, 4 strieborné a 2 bronzové. 

Po prvý krát sa na Majstrovstvách mládeže SR v lukostreľbe uskutočnilo finále vo vybraných 

kategóriách formou alternatívneho strieľania (tak ako sa strieľajú finálové súboje na medzinárodných 

súťažiach). Finálové súboje v kategóriách OL kadeti a juniori bolo zaujímavým spestrením vyvrcholenia 

MSR mládeže v lukostreľbe. Na základe pozitívnych reakcií zúčastnených a divákov by sme chceli tento 

formát zakomponovať aj do budúcoročných majstrovských súťaží. 

 

UPRAVENÝ KALENDÁR VONKAJŠIU SEZÓNU 

 Nakoľko predpokladaný začiatok organizovania športových podujatí je 3.6. prinášame vám 

verziu kalendára SLZ ako bude vyzerať pokiaľ sa uvoľnia opatrenia spôsobené ochorením COVID-19. 

 Terénna a 3D lukostreľba 

1. Kolo ŠK orlík Sliač   – Sliač   06.06. 

2. Kolo ŠK Robin Zvolen  – Ostrá Lúka  28.06. 

3. Kolo LK Bratislava  - Jur pri Bratislava 26-27.09. 

MSR v terénnej a 3D lukostreľbe LK Bratislava – Jur pri Bratislave 26-27.09. 

 

Terčová lukostreľba 

1.kolo  Lukostrelec BB  - Banská Bystrica 04-05.07.  

2.kolo  MŠK Kežmarok  - Kežmarok  18-19.07. 

3.kolo  Blue Arrows Viničné - Viničné  01-02.08. 

4.kolo  Reflex Žilina  - Teplička nad Váhom 15-16.08 



                      

 

MSR dospelých v terčovej lukostreľbe, Reflex Žilina – Teplička nad Váhom 29-30.08 

MSR mládeže v terčovej lukostreľbe, LŠLK Liptovský Mikuláš – L. Mikuláš  05-06.09. 

MSR veteránov v terčovej lukostreľbe, MŠK Kežmarok – Kežmarok  22.08. 

 

Od 03.06. už začnú prebiehať aj klubové súťaže. 

06.06. 1.kolo Podtatranskej ligy, Kežmarok 

13.06.  Post Covid Cup, Teplička nad Váhom 

14.06.  Malokarpatská terčová, Viničné 

20.06. 2.kolo Podtatranskej ligy, Liptovský Mikuláš 

27.06. Jánska Terčová, Teplička nad Váhom 

 

Samozrejme všetky súťaže budú musieť priebiehať v súlade s bezpečnostnými nariadeniami a  

opatreniami pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Detailnejšie informácie o obmedzeniach 

budú publikované hneď ako bude uvoľnená nasledujúca fáza opatrení. 

 

Pravidlá 

V januári vstúpili do platnosti nové zmeny v pravidlách, ktoré sa týkajú hlavne terčovej a halovej 

lukostreľby v divízii holý luk. So zmenu pravidiel a akceptovaním divízie holý luk vznikla pre WA nutnosť 

vytvoriť nové rekordy pre túto kategóriu. Z tohto dôvodu sa vytvorí nová skupina rekordov pre dotknuté 

kategórie HL v terčovej lukostreľbe na SLZ stránke.  

Len pre rekapituláciu, kategórie holého luku, veteráni, veteránky, muži, ženy, juniori, juniorky, kadeti a 

kadetky budú od tejto vonkajšej sezóny strieľať v terčovej lukostreľbe na vzdialenosť 50m. 

Zoznam aktuálnych World Archery svetových rekordov v terčovej lukostreľbe v spomenutých 

kategóriach: 

HL kadeti 420 Daniel Sinclair, NZL 

HL kadetky 458 Nuela Edmunson, NZL 

HL juniori 588 Regan Walters, NZL 

HL Juniorky 458 Nuela Edmunson, NZL 

HL muži 588 Regan Walters, NZL 

HL ženy 545 Meike Voigt, NZL 

HL veteráni 571 Kerry Holle, NZL 

HL veteránky bez rekordu  
 

 



                      

Na decembrovom stretnutí Výkonného výboru World Archery sa jej členovia dohodli na doplnení alebo 

spresnení niektorých pravidiel, tzv. Bylaws. Vymenujeme tu len zmeny, ktoré sa týkajú našich súťaží. 

- B01 používanie celého alebo 6-zónového terču  

7.2.3.5 použitie celého alebo 6-zónového terču v ostatných súťažiach je na rozhodnutí 

organizátora, ktorý môže povoliť strelcom v rovnakej kategórii a divízii streľbu na rôzny druh 

rovnakej veľkosti terča. Na majstrovstvách sveta a ostatných medzinárodných súťažiach je 

predpísaný len 6-zónový terč. 

-  B02 Doplnenie informácie o shoot-off pre holé luky a kategóriu W1 

14.5.2.2 Vo všetkých individuálnych rozstreloch vo vonkajšej lukostreľbe v prípade, že 

obaja strelci trafia hodnotu 10 (OL, HL, a W1) alebo „X“ (KL) pri prvom vystrelenom 

rozstrelovom šípe, rozstrel bude považovaný za remízu a druhé kolo rozstrelu bude 

musieť rozhodnúť o víťazovi súboja. 

     - B04 príslušenstvo na tetive kladkových lukov v kategórii W1 v para lukostreľbe 
    (Do príslušného bodu sa dopĺňa) 

21.4.4.  Je povolená iba jedna značka na tetive pre peru alebo nos 

     - B05 príslušenstvo na tetive kladkových lukov 

11.2.1.4 Tetiva akéhokoľvek druhu ktorá môže mať niekoľko omotávok na lôžko, 

a vrátane iných doplnkov ako sú značka na peru (napr. kisser button), značka na nos, 

peep, vyrovnávač tetivy, D-loop tetivu, tlmiče, závažia na tetivu a ostatné príslušenstvo 

je dovolené, v prípade že sa nejedná o príslušenstvo ktoré je elektrické alebo 

elektronické.      

     -  B10 Priestor pre strelca na streleckej čiare 

7.1.1.7 Strelecká čiara musí mať označenie, ktoré sa nachádza je presne oproti stredu 

terčovnice. Terčovnica musí tiež mať číselné označenie 4 metre pred streleckou čiarou. 

V prípade, že dvaja alebo viacerí strelci strieľajú na rovnakú terčovnicu v rovnakom čase, 

musia byť strelecké pozície alebo strelecký priestor označený na streleckej čiare. 

Minimálny priestor pre strelca je 80cm na jedného strelca v hale a 90 cm pri vonkajšej 

lukostreľbe. 

    - B11 Umiestnenie veterného rukáva 

7.2.6.9 Veterné rukávy majú byť umiestnené na oboch stranách súťažného poľa a 
jeden v strede, ak je súťažné pole rozdelené na dve strany. Veterné rukávy majú byť 
umiestnené nad zemou vo výške 2,5 až 3,5 metra, v priestore medzi streleckou čiarou 
a terčovnicami a mali by to byť oficiálne World Archery rukávy.  

 

Všetky aktuálne bylaws možete nájsť na linku: 

https://extranet.worldarchery.org/documents/index.php?dir=643 

 

 

IANSEO 

Na stránke SLZ v sekcii TEÓRIA je aktualizovaný template pre vonkajšiu terčovú lukostreľbu. 

Pracujeme na zverejnení template pre terénnu a 3D lukostreľbu. Ak niektorí z organizátorov terénnej 

alebo 3D lukostreľby už má spracovaný vzor a mal by záujem ho zverejniť pre ostatných organizátorov, 

tak ho zašlite na SLZ a my ho zverejníme. 


