SMERNICA
Slovenského lukostreleckého zväzu
pre oblečenie športovcov na súťažiach v lukostreľbe
V zmysle súťažného poriadku Slovenský lukostrelecký zväz zodpovedá za organizovanie
pretekov a športových súťaží podľa kalendára súťaží. Z uvedených dokumentov vyplýva, že v priebehu
sezóny sú organizované tieto typy súťaží, ktoré SLZ organizuje, riadi alebo zabezpečuje:
1) Klubové súťaže
2) World Archery registrované súťaže konané na území SR
3) Súťaže Slovenského pohára a Majstrovstvá Slovenska
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 klubu.
Obuv strelca musí byť športová, s uzatvorenou pätou a špicou. Úľavy v obutí sú možné len na základe
lekárskeho potvrdenia.
Pri súťažiach v terénnej a 3D lukostreľbe sa z hľadiska bezpečnosti nepovoľuje maskovacie oblečenie.
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 alebo sukne musia byť dlhšie ako po prsty vystretej ruky pozdĺž tela športovca.
- Je povolené športové oblečenie.
- Dámske aj pánske oblečenie hornej časti tela musí zakrývať oblasť bránice pri plnom náťahu.
- Sú povolené svetre, vesty alebo bundy ako ochrana v prípade nepriaznivého počasia.
- Je zakázané oblečenie, náradie1) a doplnky náradia v maskáčovom2) prevedení.
- 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, pričom pod klubovým oblečením
je chápané klubové tričko prípadne bunda.
K bodu 4:
- pre oblečenie platia pravidlá World Archery,
- za jednotné oblečenie reprezentácie SR zodpovedá Predsedníctvo SLZ, reprezentantom bude
poskytnuté oblečenie a jeho používanie je povinné.

Pre všetky typy súťaží:
Mobilné telefóny a iné komunikačné zariadenia, ktoré nie sú používané na skórovanie súťaže sú
zakázané v priestore pre súťažiacich aj počas kvalifikácie.

Schválilo Predsedníctvo SLZ dňa 05.10.2016 s účinnosťou od 10. októbra 2016

1)

Pravidlá World Archery zakazujú od 01.04.2016 akékoľvek náradie alebo doplnky náradia v maskáčovom prevedení. Na
medzinárodných súťažiach nie je možné takéto náradie používať. Pre sezónu 2017 budú luky, a ich pevné súčasti
akceptované na všetkých slovenských súťažiach pri starších modeloch aj tejto farebnej úprave.
2)

Maskáčová farba/Maskáč je obchodná značka alebo iný digitály dizajn, či už náhodný alebo nie, a bez ohľadu na použitú
farbu a bežných tvarov pre kamufláž, ako je kôra, vetvičky, alebo listy, ktorá je používaná za účelom splynutia z prostredím,
a tým zabezpečujú menšiu rozpoznateľnosť zvieratami, vojskami, atď.
Netradičné maskáčové farby ako je ružová, modrá, žltá, a podobne vo vzoroch, ktoré sú navrhované za účelom splynutia z
prostredím, a tým zabezpečujú menšiu rozpoznateľnosť sú rovnako považované za maskáč. "

