Newsletter jeseň 2021
Terče a vzdialenosti v halovej lukostreľbe – zmeny z roku 2019
Keďže v roku 2020 sa halová sezóna, bohužiaľ, neuskutočnila a delegáti Valného zhromaždenia SLZ už v
roku 2019 na svojom zasadnutí schválili zmeny terčov a vzdialeností pre niektoré kategórie a túto zmenu
sme nemohli aplikovať do praxe v spomínanej halovej sezóne 2020, chceli by sme Vám znovu pripomenúť
tieto zmeny, aby sme všetci boli pripravení na nadchádzajúcu halovú sezónu.

Divízia a kategória
OL Chlapci do 14 rokov
OL Dievčatá do 14 rokov
KL Chlapci do 14 rokov
KL Dievčatá do 14 rokov
HL Chlapci do 12 rokov
HL Dievčatá do 12 rokov
HL Chlapci do 14 rokov
HL Dievčatá do 14 rokov
HL Kadeti
HL Kadetky

Stará zostava
18m/40cm
18m/40cm
18m/40cm
18m/40cm
10m/80cm
10m/80cm
10m/40cm
10m/40cm
18m/80cm
18m/80cm

Nová zostava
18m/60cm R(reduk.)
18m/60cm R
18m/60cm R
18m/60cm R
10m/60cm R
10m/60cm R
18m/80cm R
18m/80cm R
18m/60cm R
18m/60cm R

Zmena času na jeden šíp.
World Archery kongres na svojom zasadnutí v septembri v americkom Yanktone
odsúhlasil zmenu dĺžky času na jeden šíp z pôvodných 40 sekúnd na 30 sekúnd.
Táto zmena začne platiť od 1.3.2022.
Keďže tento dátum vychádza na koniec halovej sezóny na Slovensku, všetky
súťaže po tomto termíne už budú prebiehať s upraveným časom na 90 sekúnd
na tri šípy v halovej lukostreľbe a 180 sekúnd na šesť šípov v terčovej
lukostreľbe. Čas v elimináciách sa tak isto skráti na 90 sekúnd na tri šípy.

Od 15.1.2022 je možné organizovať halové súťaže aj v exteriéry podľa pravidiel WA. To rozhodnutie bolo
schválené na WA kongrese v Americkom Yanktone.

Kalendár súťaží 2022
Počas víkendu zasadalo predsedníctvo SLZ formou on-line konferencie, aby schválilo súťažným kalendár pre
sezónu 2022. Z návrhov, ktoré prišli od klubov boli vybraté nasledovné termíny a miesta súťaží.
Kolá Slovenského pohára v halovej lukostreľbe
5.12. Banská Bystrica
30.12. Kežmarok
15.-16.1. Viničné
29.1. Poprad
29.1. Bratislava
5.2. Liptovský Mikuláš
5.3. Žilina
6.3. Kežmarok
26.-27.2. Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe dospelých – Banská Bystrica
(termín musí byť potvrdený prevádzkovateľom haly)
12.-13.3. Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe mládeže – Viničné
Kolá Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe
1.
2.
3.
4.

Kolo Viničné
Kolo Banská Bystrica
Kolo Žilina
Kolo Kežmarok

14.-15.5.2022
28.-29.5.2022
25.-26.6.2022
23.-24.7.2022

10.-11.9.2022 Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe dospelých – Liptovský Mikuláš
27.-28.8.2022 Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe mládeže - Kežmarok
21.8.2022 Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe veteránov – Poprad
6.8.2022. kolo Central European Cupu sa bude tento rok konať na Slovensku vo Viničnom

Kolá Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe
1.
2.
3.
4.

kolo Horné Húščie
10.4.2022
kolo Sliač
4.6.2022
kolo zatiaľ bez organizátora
kole a MSR v terénnej lukostreľbe zatiaľ bez organizátora

Kompletný zoznam súťaží spolu aj s klubovými súťažami nájde v kalendári SLZ.
Záujemcovia o organizovanie chýbajúcich súťaží v terénnej a 3d Lukostreľbe, alebo klubových súťaží
prosíme poslať svoje návrhy na stk@archerysvk.sk

World Indoor Series Open
Tak ako v zimnej halovej sezóne 2020, tak aj pre nastávajúcu sezónu
pripravilo World Archery medzinárodnú dištančnú súťaž, ktorá bude
tento rok súčasťou Indoor World Series (IWS). v porovnaní so sezónou
2020/2021 však bude prebiehať odlišným spôsobom.
Strelci sa budú môcť zúčastniť IWS na Open Ranking Events, čo znamená,
že každý organizátor halovej súťaže v období od 1.11.2021 do 6.2.2022
môže zaregistrovať halovú súťaž do IWS systému a strelci, ktorí budú mať
záujem, aby ich výsledok z domácej súťaže bol registrovaný v IWS Open
rankingu, oznámia túto skutočnosť organizátorovi registrovanej súťaže a
on zašle redukovanú výsledkovú listinu len s menami a výsledkami
záujemcov o účasť v IWS. Do celkového rankingu IWS sa budú počítať tri(3) najlepšie výsledky strelca z
takýchto registrovaných súťaží.
Táto súťaž sa bude strieľať len v divíziách - olympijský luk, kladkový luk a holý luk, muži a ženy, všetky
ostatné vekové kategórie musia takisto strieľať len v týchto divíziách a kategóriách, napr. OL kadeti a OL
muži budú strieľať na rovnaký terč a obe tieto kategórie budú teda hodnotené spoločne. Ak má strelec
záujem o registráciu svojho výsledku, musí strieľať na rovnaký terč a rovnakú vzdialenosť ako je jedna z
vyššie spomínaných kategórií.
Strelcom, ktorí sa zúčastnia aj Elite ranking events (Nimes a Las Vegas) sa tento výsledok bude počítať aj do
Open rankingu.
Čo musí spraviť organizátor halovej súťaže ak chce registrovať súťaž do systému IWS:
-

Požiadať SLZ o registráciu súťaže ako WA star súťaž, 25CHF=cca 24,60Eur (SLZ vystavuje faktúru)
Zaregistrovať súťaž do IWS systému -link
Poslať výsledkovú redukovanú listinu v predpísanom formáte, alebo v exporte súťaže z Iansea do
World Archery.
Zaplatiť registračný poplatok za registráciu do IWS. 50CHF za súťaž + 1CHF za každého strelca na
posielanej výsledkovej listine. Platba nutná cez Pay-Pal, po skončení súťaže a zaslaní výsledkov.
o Ak strelci nemajú záujem o účasť v IWS organizátor nemusí posielať ich výsledky do
systému IWS. Platí sa len za strelcov, ktorých výsledky sa pošlú.

Čo musí spraviť strelec, aby sa jeho výsledok počítal do IWS:
-

Zúčastniť sa registrovanej súťaže v systéme IWS
Oznámiť organizátorovi tejto súťaže, že má záujem o to, aby jeho výsledok bol zaslaný do systému
IWS.
Zaplatiť štartovné na danú súťaž (organizátor si môže účtovať vyššie štartové v prípade zaradenia
do IWS)

V prípade otázok prosím píšte na ofiice@archerysvk.sk

