SMERNICA
Slovenského lukostreleckého zväzu
pre oblečenie športovcov na pretekoch v lukostreľbe
V zmysle súťažného poriadku Slovenský lukostrelecký zväz zodpovedá za organizovanie
pretekov a športových súťaží podľa kalendára súťaží a súťažného poriadku. Z uvedených dokumentov
vyplýva, že v priebehu sezóny sú organizované tieto typy súťaží, ktoré SLZ organizuje, riadi
alebo zabezpečuje:
1) klubové súťaže
2) FITA Star súťaže konané na území SR
3) Majstrovstvá SR
4) Súťaže pre reprezentáciu SR v zahraničí
K bodu 1:
Oblečenie pre športovcov na klubových súťažiach, ktorých sa môžu zúčastniť aj neregistrovaní
športovci sa odporúča športové. Je vhodné, aby športovec mal označenie príslušnosti k oddielu alebo
klubu. Pri súťažiach v terénnej a 3D lukostreľbe sa z hľadiska bezpečnosti nepovoľuje maskovacie
oblečenie hornej aj spodnej časti tela.
K bodom 2 a 3:
Oblečenie pre športovcov na týchto súťažiach musí prezentovať športový a profesionálny vzhľad
a prístup.
V priebehu súťaže je povolené nasledovné oblečenie:
- Pre ženy sukne, nohavicové sukne, dlhé alebo krátke nohavice, blúzy alebo iné
oblečenie hornej časti tela.
- Pre mužov dlhé alebo krátke nohavice, košele alebo tričká s dlhým alebo krátkym
rukávom. Krátke nohavice musia byť dlhšie ako po prsty vystretej ruky pozdĺž tela.
- Je povolené športové oblečenie.
- Dámske aj pánske oblečenie hornej časti tela musí zakrývať oblasť bránice pri plnom náťahu.
- Sú povolené svetre alebo vesty.
- Denim jeans, extrémne vzorované, nadmerné alebo vrecovité nohavice, kapsáče alebo extra
krátke nohavice nie sú povolené.
- Pri pretekoch v terčovej a halovej lukostreľbe je zakázané oblečenie v maskáčovom prevedení.
- Pri pretekoch v terénnej a 3D lukostreľbe sa z hľadiska bezpečnosti nepovoľuje oblečenie
v maskovacom prevedení na hornej aj spodnej časti tela súčasne.
- Obuv strelca musí byť športová, s uzatvorenou pätou a špicou. Úľavy v obutí sú možné len na
základe lekárskeho potvrdenia.
- Pre majstrovské súťaže musia mať športovci klubové oblečenie.
K bodu 4:
- pre oblečenie platia pravidlá FITA,
- za jednotné oblečenie reprezentácie SR zodpovedá Predsedníctvo SLZ, reprezentantom bude
poskytnuté oblečenie a jeho používanie je povinné.

Poznámky:
Na majstrovských a FITA Star súťažiach organizovaných na území SR sa strelcom vydávajú
štartovné čísla, ktoré musí mať športovec riadne pripevnené a viditeľné po celú dobu súťaže.
Kapitáni, tréneri alebo vedúci družstiev, klubov alebo oddielov musia mať rovnaké oblečenie,
ako športovci, pokiaľ sa chcú v priebehu súťaže pohybovať v priestore strelnice (medzi streleckou
a čakacou čiarou).
Strelec v priebehu súťaže môže používať: 2 luky, ďalekohľad so statívom, ktorý nesmie
výškovo presahovať ramená strelca, šípy, tulec a príslušenstvo podľa pravidiel FITA článok 7.3, 8.3
a 9.3 pre daný typ preteku, ktoré podlieha kontrole rozhodcom.
Kapitáni, tréneri a vedúci družstiev môžu používať: dvojoký ďalekohľad alebo pozorovací
ďalekohľad s trojnožkou, tašku s príslušenstvom na opravy lukostreleckej výstroje.
V priestore pre súťažiacich nie je povolené používať pri finále: slnečníky, dáždniky, stoličky
(okrem telesne postihnutých športovcov), tašky, ruksaky, obaly na lukostrelecké náradie, fotoaparáty,
videokamery, mobilné telefóny a iné prístroje.
Mobilné telefóny a iné komunikačné zariadenia sú zakázané v priestore pre súťažiacich aj
počas kvalifikácie.
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