
 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
Pri usporiadaní súťaži platia v primeranej miere pravidlá World Archery, International Field 
Archery Association a HDH International Archery Association. Antidopingové pravidlá platia 
v rozsahu pravidiel World Archery. 

Článok 1 – Vekové kategórie 
 
1) Určujú sa podľa pravidiel World Archery, a to nasledovne: 

 veteráni a veteránky 
 muži a ženy 
juniori a juniorky 
kadeti a kadetky 

 
2) Ďalšie vekové kategórie:   

starší žiaci a žiačky    
mladší žiaci (bez rozdielu pohlavia)  

 chrobáci (bez rozdielu pohlavia)   
 
3) Súťažiaci sa môže zúčastniť v kategórii chrobáci na súťažiach prebiehajúcich v roku, 

kedy dosiahol vek najviac 10 rokov. 
Súťažiaci sa môže zúčastniť v kategórii mladší žiaci na súťažiach prebiehajúcich v roku, 
kedy dosiahol vek najviac 12 rokov.  
Súťažiaci sa môže zúčastniť v kategórii starší žiaci na súťažiach prebiehajúcich v roku, 
kedy dosiahol vek najviac 15 rokov.  
Súťažiaci sa môže zúčastniť v kategórii kadeti na súťažiach prebiehajúcich v roku, kedy 
dosiahol vek najviac 17 rokov.  
Súťažiaci sa môže zúčastniť v kategórii juniori na súťažiach prebiehajúcich v roku, 
kedy dosiahol vek najviac 20 rokov.  
Súťažiaci sa môže zúčastniť v kategórii veteráni na súťažiach prebiehajúcich v roku, 
kedy dosiahol vek 50 rokov. 
 

4) Pre súťaže v terénnej a 3D lukostreľbe sú vekové kategórie pre určenie vzdialenosti 
určované takto: 
veteráni, veteránky 50 rokov a viac 
muži a ženy  18 až 49 rokov  – teda juniori, juniorky, muži a ženy 
kadeti a kadetky  13 až 17 rokov  – teda starší žiaci a žiačky, kadeti a kadetky 
Žiaci   do 12 rokov       – teda mladší žiaci a chrobáci 

 
 
 



Článok 2 – Divízie 
 
1) Určujú sa podľa pravidiel World Archery, a to nasledovne: 

OL olympijský luk v zmysle definície „recurve bow“,   
KL kladkový luk v zmysle definície „compound bow“  
HL holý luk v zmysle definície „barebow“ 
DL dlhý luk v zmysle definície „longbow“ 
IL inštinktívny luk v zmysle definície „instinctive bow“ 

 
2)  Na súťažiach v 3D  a terénnej lukostreľbe je povolená aj divízia HU - Hunter  v zmysle 

definície HDH-IAA. Ak je táto súťaž strieľaná podľa pravidiel WA, luk sa môže použiť  
len vtedy, ak nemá elektrické osvetlenie mieridiel alebo toto bolo deaktivované. 

 
3) V prípade pochybností o zaradení do divízie rozhoduje rozhodca na súťaži. 



Článok 3 – Súťažné zostavy 
 
1) Určujú sa podľa pravidiel World Archery pre kategórie muži, ženy, juniori, juniorky, 

kadeti, kadetky, veteráni a veteránky. 
 
2) Súťažné zostavy pre ďalšie vekové kategórie a divízie: 

Terčová lukostreľba OL, KL 
 Starší žiaci a žiačky     50m/122cm 30m/80cm 
 Mladší žiaci      30m/122cm  20m/80cm 
 Chrobáci      20m/122cm 10m/80cm 
  

Terčová lukostreľba HL, DL, IL 
 Veteráni, veteránky 50m/122cm 40m/122cm  30m/80cm 20m/80cm 
 Muži, ženy  50m/122cm 40m/122cm  30m/80cm 20m/80cm 
 Juniori, juniorky 50m/122cm 40m/122cm  30m/80cm 20m/80cm 
 Kadeti, kadetky 50m/122cm 40m/122cm  30m/80cm 20m/80cm 
 Starší žiaci a žiačky     30m/122cm 20m/80cm 
 Mladší žiaci       20m/122cm 10m/80cm 
 Chrobáci      20m/122cm 10m/80cm 

 
Halová lukostreľba OL, KL 

 Starší žiaci a žiačky 25m/60cm 18m/40cm 
 Mladší žiaci  25m/80cm 18m/80cm 
 Chrobáci  15m/80cm 10m/80cm 
 
 Halová lukostreľba HL  
 Veteráni, veteránky 25m/60cm 18m/40cm 
 Muži, ženy  25m/60cm 18m/40cm 
 Juniori, juniorky 25m/60cm 18m/40cm 
 Kadeti, kadetky 25m/60cm 18m/80cm 
 Starší žiaci a žiačky 25m/80cm 10m/40cm 
 Mladší žiaci  15m/80cm 10m/80cm 
 Chrobáci  15m/80cm 10m/80cm 
 

Halová lukostreľba DL, IL 
 Veteráni, veteránky 25m/80cm 18m/80cm 
 Muži, ženy  25m/80cm 18m/80cm 
 Juniori, juniorky 25m/80cm 18m/80cm 
 Kadeti, kadetky 25m/80cm 18m/80cm 
 Starší žiaci a žiačky 25m/80cm 10m/80cm 
 Mladší žiaci  25m/80cm 10m/80cm 
 Chrobáci  15m/80cm 10m/80cm 
 
Plný a redukovaný terč sú pokladané za rovnocenné pre výšku výsledku, uznanie limitu alebo 
rekordu. Rozhodnutie o použití typu terča je ponechané na usporiadateľovi súťaže.  
Pre divíziu kladkový luk v ľubovoľnej vekovej kategórii a pre ľubovoľný terč sa desiatimi 
bodmi hodnotí iba zóna terča „X“ – vnútorná desiatka. 



Terénna lukostreľba  
Zostavy v terénnej lukostreľbe sú rovnaké pre vekové kategórie do 12 rokov, (mladší 

žiaci a chrobáci). Strelci strieľajú z pozície označenej bielym kolíkom. Vzdialenosti pre divíziu 
dlhých a inštinktívnych lukov sú rovnaké ako pre divíziu holých lukov. 

 
Vzdialenosti pre biely kolík 

terč  neznáme vzdialenosti  známe vzdialenosti 
20cm  05–10m   05–07–10m 
40cm  10–15m   10–15–20m 
60cm  15–20m   15–20–25m 
80cm  20–25m   20–25–30m 

  
Červený kolík  HU, KL a OL muži, ženy a starší podľa vzdialeností WA 

 
Modrý kolík  HU, KL a OL kadeti, kadetky  podľa vzdialeností WA  

HL ,IL muži, ženy a starší 
 

Žltý kolík  HL kadeti, kadetky    podľa vzdialeností WA 
   DL muži, ženy a starší 
 
Biely kolík  HU, KL a OL žiaci   podľa tabuľky 

HL, IL žiaci    
   DL kadeti, kadetky a žiaci 
 
3D lukostreľba  

Zostavy v 3D lukostreľbe sú rovnaké pre vekové kategórie do 12 rokov, (mladší žiaci 
a chrobáci). Strieľajú z pozície označenej bielym kolíkom. Maximálna vzdialenosť pre biely 
kolík je 20m. Vzdialenosti pre divíziu olympijských lukov sú rovnaké ako pre divíziu kladkových 
lukov. 
 
Červený kolík  HU, KL a OL muži, ženy a starší maximálna vzdialenosť 45 m 
 
Modrý kolík  HU, KL a OL kadeti a kadetky  maximálna vzdialenosť 30 m 

HL, DL, IL muži, ženy a starší 
 

Biely kolík  HU, KL a OL žiaci    maximálna vzdialenosť 20 m 
   HL, DL, IL kadeti, kadetky a žiaci 
 

Súťaže usporiadané podľa pravidiel IFAA majú zostavy a vzdialenosti podľa pravidiel 
IFAA, vekové kategórie sa určujú podľa pravidiel WA a Súťažného poriadku. 

 
Červený kolík  všetky divízie muži, ženy a starší podľa vzdialeností IFAA „Adult“ 

 
Modrý kolík  všetky divízie kadeti, kadetky  podľa vzdialeností IFAA „Junior“ 

 
Biely kolík  všetky divízie žiaci   podľa vzdialeností IFAA „Cub“ 

 
V elimináciách a finále je možné spájať iba kategórie, ktoré v kvalifikácii strieľajú 

identické zostavy. 



Súťaže usporiadané podľa pravidiel HDH-IAA majú zostavy a vzdialenosti  podľa 
pravidiel HDH-IAA a Súťažného poriadku. Vekové kategórie sa určujú podľa pravidiel WA a 
Súťažného poriadku.  
 
Červený kolík             HU, KL a OL muži, ženy a starší       maximálna vzdialenosť 45 m 
 
Modrý kolík                HU, KL a OL kadeti a kadetky      maximálna vzdialenosť 27 m  

HL, DL, IL muži, ženy a starší 
 

Biely kolík                HU, KL a OL žiaci                              maximálna vzdialenosť 20 m     
                        HL, DL, IL kadeti, kadetky a žiaci 

  



Článok 4 – Kalendár súťaží 
 
1) Kalendár súťaží na nasledujúci rok schvaľuje Predsedníctvo SLZ na základe návrhov 
klubov podaných do 31. októbra.  
 
2) Kluby SLZ môžu požiadať Predsedníctvo SLZ o dodatočné zaradenie súťaže do 
kalendára súťaží, prípadne zmenu termínu alebo zrušenie súťaže, najneskôr 14 dní pred 
termínom súťaže. 

Článok 5 – Rekordy 
 
 Národné rekordy sú uznávané len v súťažných zostavách podľa pravidiel World Archery 
v terčovej a halovej lukostreľbe, pravidiel IFAA pre terénnu lukostreľbu a Článku 2 súťažného 
poriadku na: 
a) súťažiach uvedených v kalendári súťaží SLZ 
b) medzinárodných súťažiach, na základe overených výsledkových listín. 

Článok 6 – Udeľovanie WA a SLZ ocenení 
 
1) SLZ udeľuje WA ocenenia podľa pravidiel WA za výsledky dosiahnuté na súťažiach 

v kalendári World Archery. 
 

2) SLZ oceňuje výsledky strelcov v terčovej a halovej lukostreľbe v tých divíziách a 
kategóriách, ktoré nemôžu získať ocenenia podľa WA divízie HL, DL, IL  a kategórie 
chrobáci, mladší žiaci, starší žiaci a staršie žiačky udelením ocenenia SLZ. 

 
3) SLZ udeľuje nasledujúce ocenenia pre vekové kategórie do 15 rokov : 

 Biely SLZ terč 500/550/600/650 pre chrobákov všetkých divízií, 

 Modrý SLZ terč 500/550/600/650 pre mladších žiakov všetkých divízií, 

 Červený SLZ terč 500/550/600/650 pre starších žiakov oboch pohlaví a všetkých 
divízií. 

Strelec získa nárok na  ocenenie pri prvom prekročení hranice (terčová/halová): 
500/500, 550/525, 600/550, 650/575 
Ocenenie možno získať iba za výsledky na súťažiach Slovenského pohára v terčovej a 
halovej lukostreľbe a na Majstrovstvách Slovenska v halovej a terčovej lukostreľbe pri 
zostave 2x36 resp. 2x30 šípov. 
 

4) SLZ udeľuje nasledujúce ocenenia pre kadetov, juniorov a dospelých a veteránov oboch 
pohlaví z divízií HL, DL a IL: Biely SLZ terč, Čierny SLZ terč, Modrý SLZ terč, Červený SLZ 
terč 

Strelec získa nárok na ocenenie pri prvom prekročení hranice (terčová/halová): 
500/500, 550/525, 600/550, 650/575 
Ocenenie možno získať iba za výsledky na súťažiach zaregistrovaných na WA a na 
súťažiach riadených SLZ a pri zostave 2x36 resp. 2x30 šípov určenej Súťažným 
poriadkom. 
 

5) Ak za dosiahnutý výsledok možno získať príslušné ocenenie WA, ocenenie SLZ sa neudelí, 
ale udelí sa ocenenie WA. 



6) Za dosiahnutú bodovú hodnotu na jednej súťaži (jedna zostava a jeden deň) sa udeľuje 
iba jedno ocenenie. 
 

7) Ak športovec splní limit pre získanie WA ocenenia vyššieho stupňa predchádzajúce 
ocenenie nižšieho stupňa nevlastní, môže sa rozhodnúť aké ocenenie za príslušnú súťaž 
preberie. Prevzatím vyššieho ocenenia stráca nárok vlastniť aj nižšie ocenenie. 
 

Článok 7 – Výkonnostné limity 
 
1) Výkonnostné limity stanovuje Predsedníctvo SLZ za účelom: 

a) regulácie účasti na World Archery registrovaných súťažiach a na 
majstrovstvách SR 

b) preplácania náhrad nákladov športovcom na vybraných súťažiach 
c) výberu reprezentácie pred výjazdom na medzinárodné súťaže 

 
2) Výkonnostné limity môže určiť aj usporiadateľ súťaže ak je potrebné z technických 
alebo bezpečnostných dôvodov obmedziť počet účastníkov. 

Článok 8 – Súťaže riadené SLZ 
 
1) Majstrovstvá SR v terčovej, halovej, a terénnej a 3D lukostreľbe 
2) World Archery registrované súťaže konané na území Slovenska 
3) Kontrolné súťaže reprezentácie 
4) Dlhodobé súťaže jednotlivcov a družstiev  

Článok 9 – Organizácia súťaží riadených SLZ 
 
1) Rozpis súťaže podľa článku 8 publikuje Predsedníctvo SLZ na webovom sídle po dohode 
s technickým usporiadateľom najneskôr 30 dní pred termínom konania súťaže. 
 
2) Dlhodobé súťaže na základe výsledkových listín vyhodnocuje športovo-technický 
komisár SLZ. 
 
3) Výšku príspevku na čiastočné preplatenie nákladov technickému usporiadateľovi 
súťaže a výšku úhrady účastníkom na domácich a zahraničných výjazdoch stanoví 
Predsedníctvo SLZ podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok. 
 
5) Na majstrovských, World Archery registrovaných súťažiach, súťažiach určených pre 
reprezentáciu a dlhodobých súťažiach sa môže zúčastniť len člen SLZ alebo inej zahraničnej 
členskej organizácie World Archery, HDH IAA prípadne IFAA v závislosti od pravidiel súťaže. 
 
6) Súťaž je považovaná za ukončenú po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien víťazom. Pri 
súťaži trvajúcej viac dní, môže byť ukončená kategória vyhodnotená v ten istý deň. Predčasný 
neospravedlnený odchod športovca počas jeho aktívnej účasti v súťaži je považovaný za 
porušenie pravidiel, ktoré bude riešené disciplinárnou komisiou. 
 



7) Usporiadateľ súťaže je povinný zaslať výsledkovú listinu súťaže do 3 pracovných dní 
športovo-technickému komisárovi SLZ (stk@archerysvk.sk). 

 
8) Pre podávanie protestov platia pravidlá World Archery. 

a) protesty sa podávajú písomne s vkladom 20 EUR. 
b) po podaní protestu sa zvoláva 3-členná odvolacia komisia, ktorej členov 

schvaľujú zástupcovia klubov pred začiatkom kvalifikácie na súťaži, doporučené 
zloženie -  1 zástupca športovcov, 1 zástupca rozhodcov a 1 zástupca 
usporiadateľa. 

c) vklad sa podávajúcemu vracia, pokiaľ komisia rozhodne o čiastočnej alebo 
úplnej oprávnenosti protestu, inak prepadá v prospech SLZ. 

Článok 10 – Záverečné ustanovenia 
 
1) Súťažný poriadok upravuje Predsedníctvo SLZ pre aktuálny rok dodatkom. 

 
2) Tento Súťažný poriadok SLZ bol schválený Valným zhromaždením SLZ dňa 09.04.2017 a 

tým istým dňom nadobúda účinnosť. 
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