
Vybavenie strelnice



 Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych 
pravidiel na stránke www.worldarchery.org.

 Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje

http://www.worldarchery.org/


Prečo sa robí kontrola strelnice?

Musíme zabezpečiť aby všetky strelnice boli rovnaké 

a mali základné vybavenie, tak ako je definované vo

World Archery pravidlách.

Zabezpečíme konštantné podmienky na súťažiach,

každý súťažiaci bude mať rovnaké podmienky, 

umožníme mu podať čo najlepší výkon kdekoľvek 

na svete.



Čo kontrolujeme ?

• vzdialenosti, čiary, dráhy

• terčovnice, terče

• bezpečnostné parametre

• časomieru

• ďalšie vybavenie



Začíname celkovým prehľadom strelnice z pohľadu 

riaditeľa streľby, aby sme overili, že je k dispozícii všetko 

vybavenie, strelnica je bezpečná a že na strelnici alebo 

v okolí sa nevyskytujú rušivé prvky.

Kontrola vzdialeností - aby všetky boli v povolenej 

tolerancii, treba si uvedomiť, že vzdialenosť sa meria k 

stredu žltého poľa a nie k prednej nohe terčovnice.

Vzdialenosti, čiary, dráhy



Typické usporiadanie strelnice



Skontrolujte pravoúhlosť strelnice pomocou Pythagorovej 

vety 3-4-5 .  Stačí skontrolovať 1 roh, a následne protiľahlý 

roh po uhlopriečke.

Skontrolujete pravý uhol na čiarach od palebnej čiary po 

terčovnice, ktoré majú vytvárať dráhy s 1, 2, alebo 3 

terčovnicami.

Skontrolujte oddelenie strelnice pre mužov a ženy jednou 

dráhou minimálne 5 metrov širokou.

Vzdialenosti, čiary, dráhy



Pravoúhlosť strelnice
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Je potrebné skontrolovať 

protiľahlé rohy strelnice.



Skontrolovať vzdialenosť medzi čakacou a streleckou čiarou,

nemá byť menej ako 5 metrov.

Vzdialenosti, čiary, dráhy

Skontrolovať vzdialenosť medzi streleckou a 3 metrovou 

čiarou, 3 metrová čiara musí byť plne viditeľná zo streleckej 

čiary.

Vzdialenosť sa meria od stredu streleckej čiary po vzdialenejší 

okraj 3 metrovej.



Typické usporiadanie strelnice pre terčovú



Vzdialenosti, čiary, dráhy

Ak na terčovnici strieľajú súčasne 2 alebo viacerí strelci, 

musia byť vyznačené strelecké pozície.

Minimálna šírka streleckej pozície je 80 cm.

Ak budú strieľať strelci na vozíčku, strelecká pozícia môže 

byť väčšia. Pre para eventy je to 125 cm.

Uistite sa, že stred každej terčovnice je označený na 

streleckej čiare.



Bezpečnostné parametre

Skontrolujte všetky bezpečnostné požiadavky podľa WA 

Rule Book 2, ale určite;

•Bočné ochranné bariéry musia byť aspoň 20 m od terčov 

na 90 m.

•Bočné ochranné bariéry musia byť aspoň 10 m od konca 

streleckej čiary.

•Za terčovnicami by malo byť minimálne 50m, ak na 

strelnici nie sú iné zábrany ako pieskový alebo hlinený 

násyp, bezpečnostné siete alebo podobné zariadenie.



Terčovnice

Veľkosť terčovnice je 

minimálne 124x124 alebo 

kruh s priemerom 124 cm

Terčovnice musia by 

pevne pripevnené k 

stojanu, stojany 

pripevnené k  zemi.



Terčovnice

Číslo terčovnice, 30cm 

vysoké, čierne čísla na 

žltom striedavo so žltými 

číslami na čiernom

Čísla sú nad alebo pod 

terčovnicou, jasne viditeľné 

zo streleckej čiary



Terčovnica má sklon od 10 do 15 stupňov od vertikály, 

pričom všetky terčovnice musia mať rovnaký uhol.

Pre halovú lukostreľbu je sklon terčovníce od 0 do 10 

stupňov od vertikály.

Terčovnice



Terče

Tolerancie pri meraní

•Merajú sa všetky kruhy vrátane deliacej čiary

•Oddeľujúce čiary nesmú byť širšie ako 2mm.

•Tolerancia bodovacích zón X,10,9,and 8 je +/- 1mm.

• +/- 2mm pre ostatné bodovacie zóny.

•Stred terča sa volá ”pinhole” označený krížikom, 4mm veľký

pričom hrúbka čiary nesmie byť viac ako 1mm.



80cm terč – tolerancie rozmerov



Súťažné terče sú 

licencované World 

Archery, licencia by mala 

byť jasne viditeľná v rohu 

terča.

Rozmery a farby terčov nájdete v Knihe 2, 7.2.2.

Terče



Terče – terčová lukostreľba

Používame 4 typy WA terčov:

•122 cm

•80 cm 

•80 cm – redukovaný (10 - 5 score zones) povinný pre 

WA majstrovstvá sveta v terčovej lukostreľbe

•80 cm – centre (10 – 6 score zones)

( končí v roku 2015)



Usporiadanie terčov



Usporiadanie terčov



Usporiadanie terčov



Usporiadanie terčov



Usporiadanie terčov



Terče – halová lukostreľba

Používame 5 typov WA terčov:

•80 cm – redukovaný (10 - 5 score zones)

•80 cm – redukovaný (10 – 6 score zones)

•40 cm

•40 cm redukovaný Recurve s viac násobným stredom

povinný pre WA majstrovstvá sveta

•40 cm redukovaný Compound s viac násobným 

stredom povinný pre WA majstrovstvá sveta



Usporiadanie terčov



Usporiadanie terčov



Časomiera

Kontrola činnosti hodín, celý cyklus. Hodiny musia byť 

viditeľné zo streleckej čiary pre ľavákov aj pravákov

Kontrola synchronizácie akustických a vizuálnych signálov.

Čísla na digitálnych hodinách musia byť 20cm vysoké a 

viditeľné zo streleckej čiary

Hodiny majú byť umiestnené vpravo a vľavo do 30 metrov 

od streleckej čiary.



Rôzne vybavenie

Čísla strelcov

Indikácia poradia streľby AB/CD, CD/AB

Veterný rukáv na pravej a ľavej strane strelnice, prípadne 

v strede ak je pravá a ľavá strana strelnice oddelená dráhou. 

Výška stožiara pre rukáv má býť medzi 2.5m a 3.5m nad 

zemou.

Zástavky pre určenie smeru vetra z ľubovoľného ľahkého 

materiálu dobre viditeľnej farby by mali byť umiestnené nad 

stredom terčovnice 40cm nad vrchom terčovnice alebo 

čísla terčovnice . Rozmer v každom smere musí byť medzi 

25 a 30 cm.



Rôzne vybavenie

Audio systém a vysielačky pre komunikáciu rozhodcov.

Stoličky a prístrešok na čakacej čiare počas kvalifikácie a 

eliminácií.


