
                      

 

Newsletter January 2020 

Ako informačnú novinku do roku 2020 sme sa rozhodli, že budeme zdieľať dianie v SLZ  a tak v 

tomto roku začneme zverejňovať informácie a novinky z World Archery ako i prípadové štúdie pre 

rozhodcov a bežných členov. 

V novom roku 2020 registrácia členov do  SLZ naďalej pokračuje, k 30.1.2020 sa do SLZ 

zaregistrovalo 612 strelcov z 32 klubov. Na začiatku roka sme zaevidovali už aj 6 prestupov. 

Slovenský lukostrelecký zväz podľa tabuľky pre výpočet príspevku uznanému športu( ďalej len 

“PUŠ”) získal 0,24% z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.  

PUŠ pre rok 2020 predstavuje sumu  80 399Eur, čo je bohužiaľ o 15 000Eur menej ako v 

predchádzajúcom roku. Predsedníctvo SLZ sa pokúsi získať finančné prostriedky formov dotácii cez 

projekty a výzvy tak, aby sme I naďalej mohli rozvíjať lukostreľbu. 

Predsedníctvo pokračuje v príprave letnej sezóny, ktorá sa tento rok pre niektorých začne už v 

marci na 12-hodinovom lukostreleckom maratóne, ktorý sa uskutoční 20.3.2020  v kysuckej obci Korňa, 

v krytej futbalovaj hale. Viac informácii nájdete na 

https://www.facebook.com/12HoursArcheryMarathon/  Slovenský lukostrelecký zväz je 

spoluorganizátorom tohto podujatia spoločne s LK Turzovka a LK REFLEX Žilina. Do dnešného dňa sú na 

tento turnaj prihlásení strelci z 9 krajín, ktorí si zmerajú svoje sily v divíziach olympijský a kladkový luk 

na 70 respektíve na 50 metrov.  Raritou tohto podujatia je fakt, že sa budú strieľať vonkajšie vzdialenosti 

v indoor hale. Na tomto turnaji sa stretne stredoeurópska lukostrelecká špička.  

 

Dňa 22.2.2020 sa po prvý krát na Slovensku uskutočnia Medzinárodné halové majstrovstvá v 3D 

lukostreľbe. Organizátorom tohoto podujatia je Lukostrelecký klub Hubert Arrows, podľa posledných 

informácii je prihlásených už viac ako 220 strelcov. Tieto Majstrovstvá sú podporované Slovenským 

lukostreleckým zväzom a Slovenskou lukostreleckou asociáciou 3D, takže strelci  so SLZ a SLZ 3D si 

zastrieľajú bok po boku na jednom podujatí.  Majstrovstvá v halovej lukostreľbe sa uskutočnia počas 

víkendu, v dňoch 22-23. februára počas poľovníckej výstavy v areáli Agrokomplexu v Nitre. Viac 

informácii nájdete na linku: https://cutt.ly/urAW0ob. 

 

V dňoch 7-8. marca sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe mládeže vo 

Viničnom. Rozpis majstrovstiev nájdete v kalendári SLZ http://slz.sk/index.php/sutaze 

 

Vzdelávanie 

15. februára 2020 sa uskutočnila obhajoba prác na získanie trénerskej kvalifikácie I. stupňa. Po 

úspešnom absolvovaní školení a po obhájení záverčnej práce trénersku kvalifikáciu získa 18 trénerov z 

desiatich slovenských klubov. 
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Pravidlá 

Na stránke SLZ v sekcii oznamy bolo zverejnené usmernenie Komisie rozhodcov k problématike 

vystrelenia vyššieho počtu šípov ako je povolené a potreby privolania rozhodcu ku skórovaniu. 

WA vytvorilo pre rozhodcov E-Learning course, v ktorom chce pomôcť medzinárodným asociáciám 

k výučbe vlastných rozhodcov. Na tento kurz sa môže prihlásiť ktorýkoľvek záujemca prostredníctvom 

SLZ. E-kurz je v angličtine a cena je 15 CHF. 

E-kurz sa v súčasnosti zaoberá len terčovou lukostreľbou. 

V prípade záujmu zašlite prosím vašu žiadosť na office@archerysvk.sk  

 

 

Prípadová štúdia: 
(WA judging newsletter) 

 

Táto fotka bola prezentovaná na sociálnych médiach s otázkou: “Ktorý šíp je bližšie ku stredu?” 

Aj keď sa na obrázku nenachádzajú šípy a je dosť ťažké rozhodnúť len na základe obrázku. Je však jasné, 

aký bol autorov zámer. Takže prezentujeme Case Study 85.1 z Apríla 2014. 

Meranie vzdialenosti šípu od stredu sa vykonáva len vtedy, keď sme si nie istí a nevieme sa 

rozhodnúť bez merania. Aj keď oba rozstrelové šípy prestrelia stredový kríž, niekedy je jasné, ktorý šíp 

je viac v strede terča. Iba v prípade,že oba šípy sú viditeľné rovnako blízko k stredu terča a je ťažko 

definovať rozdiel a tiež nie je možné zmerať vzdialenosť, tak až v tom prípade je nutné označiť súboj ako 

remíza a pristúpiť k ďaľšiemu rozstrelu. 

V prípade merania v takejto situácii bude veľmi ťažké merať vzdialenosť od vonkajšej čiary, 

keďže rozhodca by sa mal uistiť, že meria pravouhlo od čiary k šípu a mal by merať k časti šípu bližšej k 

stredu terča. WA doporučuje sa takémuto meraniu radšej vyhnúť z dôvodu ľahko spravenej chyby. 

mailto:office@archerysvk.sk


                      
 

 

Dotaz od strelca pre rozhodcovskú komisiu. 

Spĺňa zobrazený luk parametre dlhého luku. 

Detailny info: https://www.lukbis.pl/produkt/luk-angielski-70-74/  

 

Odpoveď: 

Daný luk spĺňa požiadavky na dlhý luk na súťažiach WA a HDH-IAA. 

V IFAA daný luk nespĺňa požiadavky dlhého luku. 

 

 

 

 

 

Súťaže v najbližšom období. 

22-23.2.2020 1. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v halovej 3D lukostreľbe, LK Hubert Arrows 

23.2.2020 3.kolo Slovenského pohára v halovej lukostreľbe Región 2, Lukostrelec BB 

1.3.2020 Bratislavský čelindž, LK Bratislava 

1.3.2020 3.kolo Slovenského pohára v halovej lukostreľbe Región 3, Red Arrows Poprad 

7-8.3.2020 Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe mládeže, SLZ, Blue Arrows Viničné 

14-15.3.2020 Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe dospelých, SLZ, Lukostrelec BB 

 

IANSEO 

Ku koncu roku 2020 pripravujeme školenie ku skórovaciemu programu Ianseo. O termíne vás 

budeme informovať.  

Na stránke SLZ v secii TEORIA je aktualizovaný template pre halovú a 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. 

Na stránke SLZ sa takisto nachádza aktualizovaný zoznam registrovaných členov SLZ vo formáte 

na prihlasovanie do Ianseo. Zoznam je aktualizovaný k 1.2.2020. Priebežne ho budeme aktualizovať pri 

prihlásení nových členov  

https://www.lukbis.pl/produkt/luk-angielski-70-74/


                      
Organizátori súťaží môžu požiadať SLZ o manuál k zverejňovaniu informácii priamo na stránke 

súťaže v Ianseo. Možnosť zverjniť rozpis, aktuálne informácie o súťaži, prípadne link na fotky zo súťaže. 

 

V prípade záujmu zašlite e-mail na ianseo@archerysvk.sk 


