
 

 
DODATOK SÚŤAŽNÉHO PORIADKU PRE ROK 2014 

 
K článku 1 – vekové kategórie - triedy 
  
Roky narodenia pre zaraďovanie do vekových kategórií : 

chrobáci   2004 a mladší 
mladší žiaci a žiačky  2002 a mladší 
starší žiaci a žiačky  1999 a mladší 
kadeti a kadetky  1997 a mladší 
juniori a juniorky  1994 a mladší  
muži a ženy   1965 a mladší 
veteráni a veteránky  1964 a starší 
veteráni a veteránky II. 1954 a starší 

 
Poznámka: Pre domáce súťaže budú kategórie juniorov a junioriek priradené ku kategóriám 
mužov a žien. Povoľuje sa štart nižšej vekovej kategórie vo vyššej vekovej kategórii na 
jednotlivých súťažiach. V kategórii veteránov je možné štartovať až po dosiahnutí príslušného 
veku, pričom veteráni môžu štartovať v kategórii mužov, resp. žien. Organizátor môže zaradiť 
športovcov pre hodnotenie do jednej skupiny bez ohľadu na pohlavie a vek len s ich súhlasom, 
pokiaľ to nebolo uvedené v rozpise súťaže. 
 

K článku 3 – Súťažné zostavy   
Zmenené súťažné zostavy a súťažné zostavy pre ďalšie vekové kategórie: 
 
Terčová lukostreľba OL 
Starší žiaci   144 šípov  50/122  40/122  30/80  20/80  
Starší žiaci   12x6 šípov  50/122  alebo 30/80  
Mladší žiaci   12x6 šípov  30/122  alebo 20/80 
Chrobáci   12x6 šípov  20/122  alebo 10/80 
 
Terčová lukostreľba KL 
Starší žiaci   144 šípov  50/122  40/122  30/80  20/80R 
Starší žiaci  12x6 šípov  30/80R  
Mladší žiaci  12x6 šípov  30/80R  
Chrobáci  12x6 šípov  20/80R  
Pre všetky kategórie KL je možné použiť 5-zónový alebo  6-zónový terč. 
 
Terčová lukostreľba HL, DL,TL 
Veteráni, veteránky, muži, ženy 12x6 šípov 40/122   
Juniori, juniorky, kadeti, kadetky 12x6 šípov 40/122  alebo 20/80 
Starší žiaci    12x6 šípov 30/122  alebo 20/80 
Mladší žiaci    12x6 šípov 20/122  alebo 10/80 



Chrobáci    12x6 šípov 20/122  alebo 10/80 
 
Kategória veteráni a veteránky II. Je určená pre klubové súťaže. Zostavy pre túto kategóriu sú 
rovnaké ako pre kategóriu starších žiakov. Do programu Majstrovstiev Slovenska a kôl 
Slovenského pohára môže byť zaradená táto kategórie po dohode predsedníctva 
a usporiadateľa na základe potvrdených prihlášok strelcov.  
 
Poznámka: Všetky vzdialenosti sa strieľajú v sadách po 6 šípov. Pre Majstrovstvá Slovenska 
a Slovenský pohár sa použijú 122 cm terče.  
 

K článku 4 – Kalendár súťaží 
 Kalendár súťaží pre rok 2014 obsahuje súťaže v halovej, terčovej, terénnej a 3D 
lukostreľbe. Na kvalifikačných súťažiach, pokiaľ to nie sú World Archery registrované súťaže 
alebo súťaže riadené SLZ, usporiadaných klubmi alebo oddielmi, sa umožňuje štartovať 
športovcom neregistrovaným v SLZ. Povinnosťou klubu alebo oddielu je zabezpečiť strieľanie 
len schválených zostáv, dodržiavanie pravidiel World Archery, smerníc a predpisov SLZ. 
 Športovci registrovaní pre rok 2014 v Slovenskej lukostreleckej asociácii 3D majú 
možnosť získania licencie pre účasť na súťažiach SLZ. 

Registráciu a úhrady poplatku za členov klubu realizuje príslušný klub alebo oddiel.  
 

Termín pre získanie licencie: 1.1.2014 – 31.12.2014 
Výška licenčného poplatku športovca:   6,- EUR 
Zoznam registrovaných členov v elektronickej podobe je potrebné zaslať na 

office@archerysvk.sk. Súčasťou registrácie je podpísaný súhlas so spracovaním osobných 
údajov. Úhrady poukázať prevodným príkazom na účet SLZ : 

číslo účtu: 1802934053/0200   KS: 0308   ŠS:06 VS:201$ 
 

Licencia je považovaná za platnú od dátumu pripísania úhrady na účet SLZ. Zoznam licencií bude 
zverejnený na www.archerysvk.sk. Licencia je platná do 31.01.2015. 

 
K článku 7 – Výkonnostné limity 
 
1) Podmienkou účasti na Majstrovstvách SR je na súťaži  z  Kalendára súťaží  SLZ,  alebo na 
súťaži v zahraničí Registrovanej u World Archery v sezóne 2014 splniť nasledujúce limity: 
 

Limit pre účasť na Majstrovstvách SR 

  
 

Muži/Juniori Ženy/Juniorky/Kadeti Ostatní 

  MAX % LIMIT % LIMIT % LIMIT 

KL 600 60 360 58 348 56 336 

KL 720 60 432 58 418 56 403 

KL 1440 60 864 58 835 56 806 

OL 600 50 300 48 288 46 276 

OL 720 50 360 48 346 46 331 

OL 1440 50 720 48 691 46 662 

HL 600 40 240 38 228 36 216 

HL 720 40 288 38 274 36 259 

HL 1440 40 576 38 548 36 518 

http://www.archerysvk.sk/


 
Terénna lukostreľba:  Limit sa nestanovuje, podmienkou účasti je účasť na kvalifikačnej 

súťaži podľa Kalendára súťaží  
3D lukostreľba:  Limit sa nestanovuje, podmienkou účasti je účasť na kvalifikačnej 

súťaži podľa Kalendára súťaží 
 
Poznámka: Vo výnimočných prípadoch, môže športovec, ktorý nemá splnený limit alebo 
podmienky účasti, požiadať o povolenie účasti na Majstrovstvách SR Predsedníctvo SLZ. 
 
2) Súťaže registrovanej u World Archery sa môže zúčastniť len športovec registrovaný 

v SLZ, alebo v inej členskej asociácii World Archery.  
 
3) SLZ uhradí účastníkom Majstrovstiev SR štartovné pri dosiahnutí výkonov na niektorej zo 

súťaží z  Kalendára súťaží SLZ, alebo na súťaži v zahraničí registrovanej u World Archery:  
 

Limit pre preplatenie štartovného - Majstrovstvá SR v hale 

  
 

Muži/Juniori Ženy/Juniorky/Kadeti Ostatní 

 MAX % LIMIT % LIMIT % LIMIT 

KL 600 96 576 94 564 92 552 

OL 600 94 564 92 552 90 540 

HL 600 84 504 82 492 80 480 

        Limit pre preplatenie štartovného - Majstrovstvá SR v terčovej 

  
 

Muži/Juniori Ženy/JuniorkyKadeti Ostatní 

 MAX % LIMIT % LIMIT % LIMIT 

KL 720 95 684 93 670 91 655 

OL 720 90 648 88 634 86 619 

HL 720 85 612 83 598 81 583 

        Limit pre preplatenie štartovného - Majstrovstvá SR v terénnej - 24 terčov WA 

  
 

Muži/Juniori Ženy/Juniorky/Kadeti Ostatní 

 MAX % LIMIT % LIMIT % LIMIT 

KL 432 85 367 83 359 81 350 

OL 432 70 302 68 294 66 285 

HL 432 55 238 53 229 51 220 

 

        Limit pre preplatenie štartovného - Majstrovstvá SR v terénnej - 28 terčov IFAA 

  
 

Muži/Juniori Ženy/Juniorky/Kadeti Ostatní 

 MAX  LIMIT  LIMIT  LIMIT 

KL 560 A 500 
 

450 
 

450 

OL 560 A 450 
 

404 
 

404 

HL 560 A 400 
 

360 
 

360 

 
Pre preplatenie štartovného pre terénnu lukostreľbu, musí byť uvedený bodový 

výsledok dosiahnutý priamo na Majstrovstvách SR. 
Prípadné ďalšie úhrady budú uvádzané priamo v rozpisoch pretekov. 

 



4) Limity pre výber do reprezentácie budú športovcom, klubom a oddielom oznámené po 
schválení rozpočtu a plánu reprezentačných výjazdov na rok 2014. Tieto výjazdy nemusia byť 
plne hradené SLZ, v závislosti od výkonnosti bude určený podiel spoluúčasti športovca.  
 
 

K článku 8 – Súťaže riadené SLZ   
 
 Tieto súťaže sú sledované SLZ, sú uvedené v Kalendári súťaží, výsledky na nich 
dosiahnuté športovcami sú jedným z hlavných kritérií pre výber reprezentácie. Rozhodcov na 
tieto súťaže deleguje usporiadateľ po dohode s Predsedníctvom SLZ. Účasť na týchto súťažiach 
je povolená strelcom registrovaným v SLZ alebo v inej členskej asociácii World Archery.  
 
1) Majstrovstvá Slovenskej republiky – súťaž jednotlivcov 
 

Divízie:          OL, KL, HL, DL, TL 
Kategórie:   podľa Súťažného poriadku a Dodatku pre rok 2014  
Zostavy:   podľa Súťažného poriadku a Dodatku pre rok 2014  
Terčová: 72 šípov + finále 

 Halová: 60 šípov - H1 + finále  
Terénna:  WA min. 72 šípov kvalifikácia, eliminácia + finále, IFAA min. 166 šípov    
3D:   minimálne 40 šípov + finále  

 
Tituly:  víťaz získa titul „Majster SR pre rok 2014“ 

 
Poznámka:   Pri účasti menej ako 4 (štyroch) športovcov v hodnotenej vekovej kategórii divízie, 
sa titul „Majster SR pre rok 2014“ neudeľuje. 
 
2) Majstrovstvá Slovenskej republiky – súťaž družstiev 

  
Divízie: OL, KL, HL (DL,TL) 
Kategórie:  podľa Súťažného poriadku a Dodatku SP pre rok 2014 
Zostava: vzdialenosti ako pre finále jednotlivcov v danej kategórii divízie 

     
Terčová a halová lukostreľba 

 Zostavujú sa 3 členné družstvá oddielu alebo klubu z účastníkov kvalifikácie, v danej 
divízii, bez rozdielu pohlavia. Nahlásenie zloženia družstiev sa vykoná pred zahájením 
kvalifikácie. Klub alebo oddiel môže postaviť ľubovoľný počet družstiev. Pri zostavovaní 
družstiev môžu kluby využiť hosťujúcich športovcov podľa Smernice o hosťovaní, v jednom 
družstve však môže byť zaradený maximálne jeden hosťujúci športovec. Na základe súčtu 
výsledkov jednotlivcov z kvalifikácie sa určí poradie takto postavených družstiev a postup do 
vyraďovacieho kola bude daný rozpisom. Je povolené, aby športovec nižšej vekovej kategórie 
bol zaradený do družstva vyššej vekovej kategórie, strieľa sa na terč určený pre vyššiu 
kategóriu.  
 

Terénna lukostreľba: 
 Zostavujú sa 3 členné družstvá oddielu alebo klubu z účastníkov kvalifikácie, bez rozdielu 
pohlavia a veku, po jednom strelcovi divízie KL, OL a HL (DL, TL). Nahlásenie zloženia družstiev 
sa vykoná pred zahájením 2. časti kvalifikácie. Klub alebo oddiel môže postaviť ľubovoľný počet 



družstiev. Pri zostavovaní družstiev môžu kluby využiť hosťujúcich športovcov podľa Smernice 
o hosťovaní, v jednom družstve však môže byť zaradený maximálne jeden hosťujúci športovec.   
  

Tituly:  víťazné družstvo získa titul „Majster SR pre rok  2014“ 
 
Poznámka:   Pri účasti menšej ako 4 družstvá, sa titul „Majster SR pre rok 2014“ neudeľuje.  
3) Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe – dlhodobá súťaž jednotlivcov 
 

Organizuje sa v divízii OL, KL a HL (DL,TL) v zostave 2x70 pre OL muži, ženy a príslušných 
72 šípových zostavách pre ostatné kategórie. Vyhodnocujú sa vekové kategórie podľa 
Súťažného poriadku, na základe dosiahnutých výsledkov na týchto súťažiach: 

 
1.kolo  Pohár starostu obce Viničné, Blue Arrows Viničné 

 
 2.kolo  Cena Slávie Právnik, TJ Slávia Právnik Bratislava  
 3. kolo  Carpaty Cup 2014, TJ AC Jasov LO   

4.kolo  Pohár primátora mesta Kežmarok, MŠK Kežmarok  
 5.kolo  Liptovský pohár, LŠLK Liptovský Mikuláš 
 6.kolo  Pohár starostu obce Veľké Zálužie, LK Veľké Zálužie  

Vyhodnotenie sa vykoná po skončení 6. kola Slovenského pohára.  
 
Hodnotenie Slovenského pohára sa vykoná na základe súčtu bodov získaných na štyroch 

pretekoch s najvyšším ziskom udelených bodov hodnoteného strelca, pričom sa hodnotí bodmi 
umiestnenie v kvalifikácii aj finále. Pri účasti strelcov zo zahraničia sa body prideľujú podľa 
redukovanej výsledkovej listiny – bez zahraničných strelcov. O konečnom (priebežnom) poradí 
v prípade rovnosti bodov, rozhoduje súčet bodových nástrelov na hodnotených súťažiach, 
v prípade rovnosti súčtu nástrelov, budú strelci vyhodnotení na rovnakom mieste. Strelec môže 
byť hodnotený maximálne v jednej vekovej kategórii. O zaradení strelca rozhoduje príslušný 
klub alebo oddiel pred prvou súťažou. 

V prípade, že sa do súťaže zapojí 5 a viac juniorov alebo junioriek, budú súťaž strieľať 
v mužskej, respektíve ženskej kategórii, ale budú vyhodnotení v Slovenskom pohári 
z redukovanej výsledkovej listiny.    

 
V kvalifikácii sú udeľované body pre prvých 10 strelcov v kategórii nasledovne: 
 

1. miesto 10 bodov  6. miesto 5 bodov 
2. miesto 9 bodov  7. miesto 4 body 
3. miesto 8 bodov  8. miesto 3 body 
4. miesto 7 bodov  9. miesto 2 body 
5. miesto 6 bodov  10. Miesto 1 bod 

 
Vo finále sú body udeľované pre prvých  8 strelcov nasledovne: 
  

1. miesto 10 bodov  6. miesto 3 body 
2. miesto 8 bodov  7. miesto 2 body 
3. miesto 6 bodov  8. miesto 1 bod 
4. miesto 5 bodov   
5. miesto 4 body   

 



 
4) Slovenský pohár v halovej lukostreľbe – dlhodobá súťaž jednotlivcov 
 
Organizuje sa v divízii OL, KL, HL (DL,TL). Vyhodnocujú sa kategórie podľa súťažného poriadku 
na vybraných halových pretekoch z Kalendára súťaži:   

 
1.kolo  Cena Starostu obce Viničné 1. kolo, Blue Arrows Viničné 
2.kolo  Memoriál Karola Noskoviča, Blue Arrows Viničné 

 3.kolo  Cena Slávie Právnik, TJ Slávia Právnik Bratislava LO  
 4.kolo   Banskobystrický pohár 1. kolo, Lukostrelec BB 

5.kolo  Cena starostu obce Viničné 2. kolo, Blue Arrows Viničné 
 6.kolo  Kežmarská halová, MŠK Kežmarok 
 7.kolo  Liptovská halová, LŠLK Liptovský Mikuláš 
  
 Vyhodnotenie sa vykoná po ukončení 7. kola Slovenského pohára 
 
 Základné hodnotenie Slovenského pohára sa vykoná na základe súčtu bodov získaných 
na štyroch  pretekoch, s najlepším umiestnením hodnoteného strelca, pričom sa hodnotí bodmi 
konečné umiestnenie podľa výsledkovej listiny. Pri účasti strelcov zo zahraničia, sa body 
prideľujú podľa redukovanej výsledkovej listiny – bez zahraničných strelcov. O konečnom 
(priebežnom) poradí v prípade rovnosti bodov, rozhoduje súčet bodových nástrelov na 
hodnotených súťažiach, v prípade rovnosti súčtu nástrelov, budú strelci vyhodnotení na 
rovnakom mieste. Strelec môže byť hodnotený maximálne v jednej vekovej kategórii. 

V prípade, že sa do súťaže zapojí 5 a viac juniorov alebo junioriek, budú súťaž strieľať 
v mužskej, respektíve ženskej kategórii, ale budú vyhodnotení v Slovenskom pohári 
z redukovanej výsledkovej listiny. 

 
Za konečné umiestnenie sú udeľované body pre prvých 10 strelcov v kategórii nasledovne: 

1. miesto 15 bodov  6. miesto 5 bodov 
2. miesto 12 bodov  7. miesto 4 body 
3. miesto 10 bodov  8. miesto 3 body 
4. miesto 8 bodov  9. miesto 2 body 
5. miesto 6 bodov  10. miesto 1 bod 

  
5) Extraliga – dlhodobá súťaž družstiev 

 
Organizuje sa v terčovej lukostreľbe oddelene pre divízie OL a KL. Súťaž je určená pre 

najmenej dvojčlenné družstvá klubu alebo oddielu, ktoré sa stretnú vo vzájomných súbojoch 
(každý s každým) v rámci vybraných kôl Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe. Súťažiť sa 
bude na vzdialenosť 70 m (OL) a 50 m (KL). Jednotlivé súboje sa budú skladať zo 4 sád po 4 šípy 
v limite 80 sekúnd. Klub môže do súťaže prihlásiť aj viac družstiev, v takom prípade však musí 
zároveň s prihláškou predložiť aj súpisky jednotlivých družstiev. Presuny strelcov medzi 
družstvami sú neprípustné. Kluby alebo oddiely môžu na jednotlivé súboje nasadzovať 
ľubovoľnú dvojicu strelcov z klubu alebo oddielu. Pri zostavovaní dvojíc môžu kluby využiť 
hosťujúcich športovcov podľa Smernice o hosťovaní, v jednom súboji však môže byť zaradený 
maximálne jeden hosťujúci športovec. Poradie súbojov na jednotlivých kolách SP 
a rozmiestnenie na terčovnice bude súčasťou rozlosovania danej súťaže. 

Družstvo za víťazstvo v súboji získa 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. 
Hodnotenie družstiev v jednotlivých kolách bude pozostávať zo súčtu bodov získaných 



v jednotlivých súbojoch. V prípade že klubové družstvo nenastúpi na súboj podľa rozpisu, stráca 
za takýto súboj každé družstvo príslušného klubu 1 bod z hodnotenia. 

 
 Kritériá určenia poradia: 

Súčet bodov získaných v jednotlivých kolách 
Vyšší súčet bodov vo vzájomných súbojoch  
Vyšší nástrel vo vzájomných súbojoch 
Vyšší nástrel v celej súťaži 
Žreb 
 

Prihlášky do súťaže je potrebné elektronicky zaslať na stk@archerysvk.sk najneskôr do 
31.3.2014. 

  

6) Slovenský pohár v 3D – dlhodobá súťaž jednotlivcov 
Organizuje sa v  divíziách: Olympijský luk (OL) Kladkový luk(KL), Holý luk (HL), Dlhý luk 

(DL), Inštinktívny luk (IL) v zostave 3D podľa pravidiel WA alebo IFAA. Vyhodnocujú sa vekové 
kategórie podľa Súťažného poriadku, na základe dosiahnutých výsledkov na nasledovných 
súťažiach: 

 
1. kolo 19.04.2014 Horné Húščie 3D ( 
2. kolo 03.05.2014 KŠL Robin Zvolen 
3. kolo 07.06.2014 AC Geronimo Trnava  
4. kolo 28.06.2014 LK Legolas Nové Zámky 
Finále 06.09.2014 LK Bašta Rimavská Sobota  
 
Vyhodnotenie sa vykoná po skončení SP počas MSR 3D.   
 
Hodnotenie Slovenského pohára sa vykoná na základe súčtu bodov získaných na  

súťažiach – celkom na 5 kolách, pričom sa hodnotí bodmi umiestnenie v kvalifikácii. Pri účasti 
strelcov zo zahraničia sa body prideľujú podľa redukovanej výsledkovej listiny – bez 
zahraničných strelcov a strelcov neregistrovaných v SLZ. O konečnom (priebežnom) poradí 
v prípade rovnosti bodov, rozhoduje hodnota priemerného zásahu zo všetkých hodnotených 
súťaží. Strelec môže byť hodnotený maximálne v jednej kategórii a divízii. O zaradení strelca 
rozhoduje príslušný klub alebo oddiel pred prvou súťažou. 
 

Za umiestnenie sú udeľované body pre prvých 10 strelcov v kategórii nasledovne: 
1. miesto 15 bodov  6. miesto 5 bodov 
2. miesto 12 bodov  7. miesto 4 body 
3. miesto 10 bodov  8. miesto 3 body 
4. miesto 8 bodov  9. miesto 2 body 
5. miesto 6 bodov  10. miesto 1 bod 

 
 
Podmienkou pre celkové vyhodnotenie kategórie divízie je účasť minimálne 4 strelcov. 

 
Poznámka:   Účasť a dosiahnuté výsledky v Extralige a Slovenskom pohári 3D sú zapracované 
do kritérií pre rozdeľovanie dotácií klubom. 
 

7) Slovenský pohár v terénnej lukostreľbe – dlhodobá súťaž jednotlivcov 

mailto:stk@archerysvk.sk


Organizuje sa v 4 divíziách: OL – olympijský luk, KL – kladkový luk , BB – holý luk a DL – 
v WA terénnej, IFAA field alebo Hunter zostave. Vyhodnocujú sa vekové kategórie podľa 
Súťažného poriadku, na základe dosiahnutých výsledkov na nasledovných súťažiach: 

 
1. kolo: Cena Slávie Právnik v terénnej lukostreľbe 
2. kolo: Kežmarská terénna 
3. kolo: Majstrovstvá SR v terénnej lukostreľbe 
 
Vyhodnotenie sa vykoná počas MSR v terénnej lukostreľbe.   
Hodnotenie Slovenského pohára sa vykoná na základe súčtu bodov získaných na  

súťažiach – celkom na 3 kolách, pričom sa hodnotí bodmi celkové umiestnenie. Pri účasti 
strelcov zo zahraničia sa body prideľujú podľa redukovanej výsledkovej listiny – bez 
zahraničných strelcov a strelcov neregistrovaných v SLZ. O konečnom (priebežnom) poradí 
v prípade rovnosti bodov, rozhoduje hodnota priemerného zásahu zo všetkých hodnotených 
súťaží. Strelec môže byť hodnotený maximálne v jednej kategórii a divízii. O zaradení strelca 
rozhoduje príslušný klub alebo oddiel pred prvou súťažou.  

 
 
Za umiestnenie sú udeľované body pre prvých 10 strelcov v kategórii nasledovne: 

1. miesto 15 bodov  6. miesto 5 bodov 
2. miesto 12 bodov  7. miesto 4 body 
3. miesto 10 bodov  8. miesto 3 body 
4. miesto 8 bodov  9. miesto 2 body 
5. miesto 6 bodov  10. miesto 1 bod 

 
Podmienkou pre celkové vyhodnotenie kategórie divízie je účasť minimálne 4 strelcov. 

 
8) Odmeny rozhodcom na súťažiach v roku 2014 podľa Kalendára súťaží. 

  
Odmena rozhodcom sa bude odvíjať od hodinovej mzdy a času stráveného rozhodcom 

na strelnici. V tabuľke sú uvádzané výšky hodinovej mzdy v € v hrubom. Za zdanenie odmeny je 
zodpovedný usporiadateľ a rozhodca. 
 
 

Druh súťaže   hlavný rozhodca rozhodca Poznámka 
Halová   3,0 €    2,5 €  Čas strávený rozhodcom na strelnici 
Terčová   3,5 €   3,0 €  je daný rozdielom času ukončenia 
preteku 
Terénna  4,0 €    3,5 €  a času zahájenia tréningu + 1,5 hod. 

 
Okrem týchto odmien náleží rozhodcovi úhrada cestovných nákladov v súlade so 

zákonom o cestovných náhradách. 
 
9) Ostatné finančné náhrady pre účastníkov súťaží, uvedených v Kalendári súťaží 
 
Štartovné: 
- výšku štartovného na Majstrovstvá SR určuje Predsedníctvo SLZ po dohode s organizátorom 
podujatia  



- výšku štartovného na súťažiach zapísaných v kalendári FITA určuje usporiadateľ podujatia po 
dohode s Predsedníctvom SLZ 
- výšku štartovného pre ostatné súťaže podľa kalendára súťaží určuje usporiadateľ súťaže, 
pričom rozlišuje výšku štartovného pre dospelých a pre žiacke kategórie a chrobákov. 
- usporiadateľ súťaže môže vyberať štartovné aj bezhotovostným prevodom, pričom pri 
Majstrovstvách SR  a súťažiach Slovenského pohára nesmie toto štartovné požadovať skôr ako 5 
dní pred zahájením súťaže. V prípade, že z takejto súťaže odhlási klub alebo oddiel prihláseného 
športovca skôr ako 36 hodín pred začatím prezentácie súťaže, prináleží mu za odhláseného 
športovca vrátenie štartovného v plnej výške. V prípade odhlásenia neskôr ako 36 hodín pred 
začatím prezentácie, prípadne neodhlásenia, je vrátenie štartovného na uvážení usporiadateľa. 
- Od športovcov prihlásených po termíne môže požadovať usporiadateľ požadovať štartovné 
zvýšené maximálne o 50%,  prípadne nemusí športovca pripustiť na štart. 
10) Materiálne zabezpečenie súťaží: 

 
a) SLZ poskytne dotáciu klubom organizujúcim Majstrovstvá SR (všetky disciplíny) 

a klubom usporiadajúcim kolá Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe finančný príspevok 
v súlade s rozpočtom SLZ na rok 2014.   

b) SLZ poskytne terče pre súťaže Majstrovstiev SR v halovej, terčovej a terénnej 
lukostreľbe a pre súťaže Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe. Zástupca klubu si terče 
preberie po dohode s generálnym sekretárom SLZ. 

c) Ocenenia pre súťaže Majstrovstiev SR v halovej terčovej a terénnej lukostreľbe, 
Slovenský pohár v halovej a terčovej lukostreľbe a pre Extraligu zabezpečuje SLZ. 

d) Materiálno technické zabezpečenie súťaží a vybavenie strelnice podľa pravidiel 
FITA na súťažiach uvedených v Kalendári súťaží zabezpečuje usporiadateľ. 

Dodatok  súťažného poriadku pre rok 2014 upravilo Predsedníctvo SLZ v zmysle článku 
10. Súťažného poriadku a na základe vyhodnotenia pripomienok predsedov klubov a oddielov. 
 
Tento Dodatok pre sezónu  2014 je účinný od  1. decembra 2013. 
Aktualizované 07.03.2013 


