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Plán činnosti Slovenského lukostreleckého zväzu na rok 2022. 

-kolá Slovenského pohára v halovej lukostreľbe január – február 

-Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe mládeže 12.-.13.marec

-Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe dospelých 26.-27.február

-Sústredenie CTM (plán CTM v prílohe) január-marec(presný termín bude 
upresnený)

-dvanásťhodinový halový maratón na terčovú vzdialenosť 26. marec

-Sústredenie reprezentácie/kontrolný pretek 25.3 a 27.3. 

-Výjazdy reprezentácie podľa prílohy apríl-august 

-kolá Slovenského pohára v halovej lukostreľbe máj – august 

-MSR v terčovej lukostreľbe mládeže 27. – 28. august 2022

-MSR v terčovej lukostreľbe dospelých 10. – 11. september 2022

-Vzdelávanie trénerov II. stupňa prvá polovica roka 2022 

-Ianseo seminár prvá polovica roka 2022 

-Školenie rozhodcov október/november 

-Valné zhromaždenie november 

-Stretnutia predsedníctva počas roku (min 4x ročne) 

http://www.archerysvk.sk/
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Plán činnosti reprezentácia 2022 
 

1. Dvanásťhodinový halový maratón Korňa 70m – súťaž družstiev 
- termín 26.marec 2022 
- deň pred maratónom bude zorganizované sústredenie - v piatok, 25.3.2022, v deň po 
maratóne, v nedeľu, 27.3.2022 sa bude konať kvalifikačný pretek, ktorý sa bude počítať do 
strelených repre limitov.  
 

2. Veronica´s cup Kamnik, Slovinsko – pre všetky kategórie so splneným min.C limitom 
preplatenie štartovného +  preplatenie ubytovania v prípade umiestnenia do 4. miesta v 
individuálnych súťažiach, 
- termín ešte nie je uvedený pravdepodobne koniec apríla/začiatok mája 
 

3. EGP Plovdiv Bulharsko 
- termín 3.-8.5.2022 
-  hradené podľa limitov pre max.3 strelcov v každej kategórii. Ostatní majú možnosť sa 
zúčastniť na vlastné náklady. Maximálny možný počet strelcov v kategórii za krajinu je 6. 
 

4. ME v terčovej lukostreľbe Mníchov, Nemecko 
- termín 6.-12. 6. 2022 
- bude plne hradené pre strelcov v OL kategóriách, výber prebehne podľa nominačných kritérií 
-  pre kategórie KL bude výjazd hradený podľa strelených repre limitov 
 

5. CEC 16.4.2022 alebo 7.5.2022 miesto neurčené – 1.kolo 
6. CEC Chorvátsko – termín 18.6.2022 – 2.kolo 
7. CEC Srbsko 2.7.2022 – 3.kolo 
8. CEC Slovensko 6.8.2022 – 4.kolo 
9. CEC Maďarsko 3.9.2022 – 5.kolo 

 
- pre súťaže CEC SLZ hradí štartovné  v plnej výške pre strelcov so streleným min C repre 
limitom. Náklady na ubytovanie a dopravu si strelec zabezpečuje sám. 
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Plán činnosti reprezentácia mládež 2022 
 

1. Dvanásťhodinový halový maratón Korňa 70m – súťaž družstiev 
- termín 26.marec 2022 
- deň pred maratónom bude zorganizované sústredenie - v piatok, 25.3.2022, v deň po 
maratóne, v nedeľu, 27.3.2022 sa bude konať kvalifikačný pretek, ktorý sa bude počítať do 
strelených repre limitov.  
 

2. Veronica´s cup Kamnik, Slovinsko – pre všetky kategórie so splneným min C limitom 
preplatenie štartovného, +  preplatenie ubytovania v prípade umiestnenie do 4. miesta 
v individuálnych súťažiach. 

- termín ešte nie je uvedený pravdepodobne koniec apríla/začiatok mája 
 

3. EYC Bukurešť, Rumunsko 
- termín 25.-31.7.2022 
- hradené podľa strelených repre limitov max. pre troch strelcov v každej  kategórii, ostatní 
strelci majú možnosť sa zúčastniť na vlastné náklady. Maximálny možný počet strelcov v 
kategórii za krajinu je 6. Účasť možná aj pre strelcov bez streleného reprezentačného limitu. 
 

4. ME v terčovej lukostreľbe Lilleshall, Veľká Británia 
- termín 15.-20.8.2022 
- účasť strelcov podľa strelených repre  limitov, strelci so streleným C limitom majú možnosť 
účasti len na vlastné náklady, ak strelec/strelkyňa s C limitom doplní družstvo vo svojej 
kategórii, štartovné mu preplatí SLZ. 
 

1. CEC 16.4.2022 alebo 7.5.2022 miesto neurčené – 1.kolo 
2. CEC Chorvátsko – termín 18.6.2022 – 2.kolo 
3. CEC Srbsko 2.7.2022 – 3.kolo 
4. CEC Slovensko 6.8.2022 – 4.kolo 
5. CEC Maďarsko 3.9.2022 – 5.kolo 

 
- pre súťaže CEC je výška podielu nákladov SLZ pre limit A a B vo výške 100% a pre limit C je to 
50 %. 
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