
Súťažný poriadok – dodatok pre rok 2021 

K článku 1 – vekové kategórie - triedy 

Roky narodenia pre zaraďovanie do vekových kategórií : 
deti  2011 a mladší 
chlapci a dievčatá do 12 rokov 2009 a mladší 
chlapci a dievčatá do 14 rokov 2007 a mladší 
kadeti a kadetky 2004 a mladší 
juniori a juniorky 2001 a mladší 
muži a ženy  1972 a mladší 
veteráni a veteránky  1971 a starší 
veteráni a veteránky II. 1961 a starší 
veteráni  veteránky III. 1951 a starší 

k bodu 1.  (definícia skratiek) 
veteráni a veteránky III 3M, 3Z 
chlapci a dievčatá do 10 rokov DM, DZ 

Poznámka: 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, respektíve žien. Organizátor môže zaradiť športovcov pre  
vyhodnotenie do jednej skupiny bez ohľadu na pohlavie a vek len s ich súhlasom, ak to  
nebolo uvedené v rozpise súťaže. 

K článku 3 – Súťažné zostavy  

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

Halová lukostreľba 

veteráni III a veteránky III 

OL 
25m/80m 18m/60cm 

KL 
HL 25m/80cm 18m/80cm 
DL/IL 25m/80cm 18m/80cm 
VI - 18m/80cm 

Terčová lukostreľba 

veteráni III 

OL 60m/122cm 40m/122cm 30m/80cm 20m/80cm 
KL 60m/122cm 40m/122cm 30m/80cm 20m/80cm 
HL 40m/122cm 30m/122cm 20m/80cm 10m/80cm 
DL 40m/122cm 30m/122cm 20m/80cm 10m/80cm 

veteránky III 

OL 50m/122cm 40m/122cm 30m/80cm 20m/80cm 
KL 50m/122cm 40m/122cm 30m/80cm 20m/80cm 
HL 40m/122cm 30m/122cm 20m/80cm 10m/80cm 
DL 40m/122cm 30m/122cm 20m/80cm 10m/80cm 



 
 
Terénna a 3D lukostreľba podľa pravidiel WA a IFAA 
OL, HL, KL, IL, DL veteráni III a veteránky III    biely kolík 
 
 
 
 
K článku 4 – Kalendár súťaží 
  

Kalendár súťaží pre rok 2021 obsahuje súťaže v halovej, terčovej, terénnej a 3D lukostreľbe.  
 
 
K článku 7 – Výkonnostné limity  
 

1) Podmienkou účasti na Majstrovstvách Slovenska je na súťaži  z Kalendára súťaží  SLZ  alebo 
na súťaži v zahraničí registrovanej u World Archery v sezóne 2021 splniť nasledujúce limity  

v príslušnej zostave: 
 

Limit pre účasť na Majstrovstvách Slovenska halová a terčová 
  Muži/Juniori Ženy/Juniorky/Kadeti Ostatní 
 MAX % LIMIT % LIMIT % LIMIT 
KL 600 70 420 68 408 66 396 
KL 720 70 504 68 490 66 475 
KL 1440 70 1008 68 979 66 950 
OL 600 60 360 58 348 56 336 
OL 720 60 432 58 418 56 403 
OL 1440 60 864 58 835 56 806 
HL 600 50 300 48 288 46 276 
HL 720 50 360 48 346 46 331 
HL 1440 50 720 48 691 46 662 

 
 
Terénna a 3D lukostreľba:  Limit sa nestanovuje, podmienkou účasti je účasť na kvalifikačnej  

súťaži podľa Kalendára súťaží.  
 
Poznámka: Vo výnimočných prípadoch môže športovec do kategórie junior vrátane, ktorý nemá 
splnený limit alebo podmienky účasti, požiadať o povolenie účasti na Majstrovstvách Slovenska 
Predsedníctvo SLZ. Predsedníctvo má právo prideliť maximálne 5 zelených kariet. 
 
2) Limity pre výber do reprezentácie sú súčasťou dokumentu „Pravidlá pre účasť na 

medzinárodných podujatiach 2021“. Tieto výjazdy nemusia byť plne hradené SLZ, v závislosti 
od výkonnosti a typu súťaže bude určený podiel spoluúčasti športovca.  

 
 



 
K článku 8 – Súťaže riadené SLZ   
 

Sú usporiadané pre členov SLZ a ohlasované Antidopingovej agentúre SR.  
 
Na súťažiach riadených SLZ platia úpravy pravidiel pre zdravotne znevýhodnených športovcov 

tak ako sú v platnosti príslušnej medzinárodnej organizácie. Použitie špeciálnych pomôcok pri streľbe 
musí byť v súlade s Medzinárodnou klasifikačnou kartou alebo s klasifikačným zoznamom vydaným 
Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov. Aktuálny zoznam je publikovaný na www.slz.sk. 
Súťažiaci je zodpovedný za zapisovanie a vyťahovanie šípov alebo zabezpečenie si osoby, ktorá pre 
neho túto činnosť bude vykonávať v súlade s pravidlami. 
 
1) Majstrovstvá Slovenska – súťaž jednotlivcov 
 

Divízie:          OL, KL, HU, HL, DL, IL, VI – podľa typu súťaže 
Kategórie:   podľa Súťažného poriadku a Dodatku pre rok 2021  
Zostavy:   podľa Súťažného poriadku a Dodatku pre rok 2021 
Tituly:   víťaz získa titul „Majster Slovenska pre rok 2021“ 
 
Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe dospelých: 
 
Majstrovstvá Slovenska budú pozostávať z 3 častí.  
1.deň 1.časť – doobeda 2x70, 2x60, 2x50 a 2x40 podľa divízií a kategórií. 

2.časť – poobede eliminácie, postupuje 16strelcov 
2.deň 3.časť – WA 1440 zostava  
 
 
Podľa poradia v jednotlivých častiach súťaže sú strelcom prideľované body, tak že prvý získava 

jeden bod, druhý 2 body a ďalej, až po posledné miesto. V prípade eliminácií sú strelci nestrieľajúci 
eliminácie zoradení podľa výsledkov kvalifikácie, strelci strieľajúci eliminácie sú na miestach 9 až 16 
zoradení rovnakým pravidlom ako strelci na miestach 5 až 8. Celkové poradie sa určí na základe súčtu 
týchto bodov a víťazom je strelec s najmenším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje 
poradie v 2. časti - elimináciách. 
 
 Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe mládeže:  
Formát súťaže bude kvalifikácia strieľaná prvý deň a eliminácie strieľané druhý deň,  pričom časový 
harmonogram je nasledovný: 
1. deň / kvalifikácia 
2. deň / eliminácie  
Do eliminácií postupuje 32 strelcov. Eliminácie sa strieľajú iba v prípade, že sú v kategórii a divízii 
minimálne štyria strelci. Prvé kolo eliminácii sa môže uskutočniť po skončení eliminácii. 
  

Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe veteránov 
Formát súťaže bude kvalifikácia WA720 s elimináciami, postupuje prvých 6 strelcov, v kategóriách 
Veteráni  a Veteráni II.,  
72 šípov na vzdialenosti podľa príslušnej divízie. Eliminácie sa strieľajú iba v prípade, že sú v kategórii 
a divízii minimálne štyria strelci. 
 

 



 
Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe dospelých:  

60 šípov na 18 alebo 25 m prípadne kombinácia vzdialeností + eliminácie a finále. 
Do eliminácií postupuje 32 strelcov. Eliminácie sa strieľajú iba v prípade, že sú v kategórii a divízii 
minimálne štyria strelci. 
 

Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe mládeže:  
60 šípov na 18 alebo 25 m prípadne kombinácia vzdialeností + eliminácie a finále.  
Do eliminácií postupuje 16 strelcov. Eliminácie sa strieľajú iba v prípade, že sú v kategórii a divízii 
minimálne štyria strelci. 
 

Otvorené Majstrovstvá Slovenska v terénnej a 3D lukostreľbe:   
Pozostávajú z : IFAA Field Round + IFAA Animal Round známe vzdialenosti, vyhodnotené na základe 
celkového poradia aj so strelcami hosťovských asociácií (jedna sada medailí). 
 

 
2) Majstrovstvá Slovenska – súťaž družstiev 

  
Divízie: OL, KL, HU, HL (DL, IL) 
Kategórie:  podľa Súťažného poriadku a Dodatku SP pre rok 2021 
Zostava: vzdialenosti ako pre finále jednotlivcov v danej kategórii divízie 

     
 
 Terčová a halová lukostreľba 

Zostavujú sa 3 členné klubové družstvá z účastníkov kvalifikácie v danej divízii, bez rozdielu 
pohlavia. Klub môže postaviť ľubovoľný počet družstiev. Zloženie každého družstva musí byť 
nahlásené pred zahájením kvalifikácie. Pri zostavovaní družstiev môžu kluby využiť hosťujúcich 
športovcov podľa Smernice o hosťovaní, v jednom družstve však môže byť zaradený maximálne jeden 
hosťujúci športovec. Klub môže postaviť  družstvo s hosťujúcim športovcom iba v prípade, že nemá k 
dispozícii klubového strelca. Na základe súčtu výsledkov jednotlivcov z kvalifikácie sa určí poradie 
takto postavených družstiev a postup do vyraďovacieho kola bude daný rozpisom. 

 
Terénna a 3D lukostreľba: 

 Zostavujú sa 3 členné klubové družstvá z účastníkov kvalifikácie, bez rozdielu pohlavia a veku, 
po jednom strelcovi divízie KL alebo HU, OL a HL alebo DL alebo IL). Klub môže postaviť ľubovoľný 
počet družstiev. V prípade, že klub chce mať v súťaži viac družstiev, musí zástupca klubu nahlásiť 
zloženie družstiev pred zahájením kvalifikácie. Pri zostavovaní družstiev môžu kluby využiť hosťujúcich 
športovcov podľa Smernice o hosťovaní, v jednom družstve však môže byť zaradený maximálne jeden 
hosťujúci športovec. Klub môže postaviť  družstvo s hosťujúcim športovcom iba v prípade, že nemá k 
dispozícii klubového strelca. Na základe súčtu výsledkov jednotlivcov z kvalifikácie sa určí poradie 
takto postavených družstiev a postup do prípadného vyraďovacieho kola bude daný rozpisom. 
  

Tituly:   
víťazné družstvo získa titul „Majster Slovenska pre rok  2021“ 
 
Súťaž zmiešaných mix družstiev v terčovej lukostreľbe mládeže 
Zostavujú sa zmiešané dvojčlenné mix družstvá, ktoré sa skladajú z jedného dievčaťa 

a jedného chlapca. Družstvá sa môžu skladať zo strelcov z rôznych klubov bez nutnosti hosťovania. 
Zmiešané mix družstvá sa strieľajú v divízii olympijský, kladkový a holý luk v kategóriách juniori 
a kadeti. Eliminačné súťaže zmiešaných mix družstiev sa strieľajú iba v prípade, že sú v kategórii a 



 
divízii minimálne štyria strelci (príklad: v kategórii OL juniori musia byť minimálne štyria strelci 
a zároveň v kategórii OL juniorky musia byť minimálne štyri strelkyne). Maximálny počet súťažiacich 
družstiev je osem(kolo eliminácie 1/4), t.j. osem chlapcov a osem dievčat. Bye sú povolené. 

Obsadenie zmiešaného družstva sa určí na základe umiestnenia strelcov vo svojej kategórii 
a to tak, že družstvo sa zloží z prvého strelca a ôsmej respektíve poslednej strelkyne, alebo z prvej 
strelkyne a ôsmeho respektíve posledného strelca v rámci jednej vekovej kategórie a divízie. Počet 
družstiev závisí od počtu spárovaných strelcov v jednotlivých kategóriách a divíziách( ak bude osem 
kadetov a šesť kadetiek, počet spárovaných družstiev bude len šesť). 

Príklad: Ak v kategórii OL kadeti je 13 strelcov a v kategórii OL kadetky 10 strelkýň, z oboch 
kategórií sa vyberú prví ôsmi v poradí a prvý chlapec vytvorí družstvo s ôsmym dievčaťom, druhý 
chlapec vytvorí družstvo so siedmym dievčaťom, atď.)  

Poradie pre nasadenie družstiev do eliminačného pavúka sa určí na základe nástrelu 
vytvorených družstiev. 

  
Tituly:  
Víťazné družstvo získa titul „Majster Slovenska zmiešaných mix družstiev pre rok  2021“. 
 

 
3) Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe – dlhodobá súťaž jednotlivcov 
 

Organizuje sa v divízii OL, KL,HL (DL a IL v divízii HL), VI v zostave 2x70 pre OL muži, ženy a 
príslušných 72 šípových zostavách pre ostatné kategórie. Súťaž pozostáva z kvalifikácie, eliminácií a 
finále ktoré sa strieľa v jeden deň, pričom jeden deň súťažia  divízie HL, KL, a DL všetky vekové 
kategórie; druhý deň súťaží divízia OL a  VI všetky vekové kategórie. Organizátor má možnosť divízie 
prerozdeliť podľa počtu prihlásených a o zmene informovať minimálne 3 dni pred začiatkom súťaže 
na stránke SLZ, FB SLZ a mailom na príslušné kluby.  
Vyhodnocujú sa vekové kategórie podľa Súťažného poriadku, na základe dosiahnutých výsledkov na 
týchto súťažiach: 

 
- 1. kolo SP v terčovej lukostreľbe  Viničné 
- 2. kolo SP v terčovej lukostreľbe  Kežmarok 
- 3.kolo SP v terčovej lukostreľbe Žilina 
- 4.kolo SP v terčovej lukostreľbe  Liptovský Mikuláš 
  
    

Vyhodnotenie Slovenského pohára sa vykoná na Majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe. 
 
Hodnotenie Slovenského pohára sa vykoná na základe súčtu bodov získaných na  

troch súťažiach 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 a divízii. O zaradení strelca  
rozhoduje príslušný klub alebo oddiel pred prvou súťažou. 

 
V kvalifikácii sú udeľované body pre prvých 8 strelcov v kategórii 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   

 
Za výsledné poradie 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 

 
V prípade, že kategória nestrieľa eliminácie, body za eliminácie sú pridelené podľa výsledkov 
kvalifikácie.    
V prípade, že sa strelec nezúčastní eliminácií, nebudú mu za súťaž pridelené žiadne body do 
hodnotenia Slovenského pohára.  
 
4) Slovenský pohár v halovej lukostreľbe – dlhodobá súťaž jednotlivcov 
 
Organizuje sa v divízii OL, KL, HL a DL (IL v divízii HL).  
Slovenský pohár v halovej lukostreľbe pozostáva z dlhodobej časti organizovanej v regiónoch a 
vyhodnotením v rámci celej Slovenskej republiky.  
 
Pre potreby základnej dlhodobej časti sú kluby rozdelené do 3 regiónov. 
 
Región 1  Bratislava, Nitra , Trnava  
Región 2 Banská Bystrica, Trenčín, Žilina 
Región 3 Košice, Prešov 
 
Vyhodnocujú sa kategórie podľa súťažného poriadku na vybraných kvalifikačných halových súťažiach 
z kalendára súťaži. Súťaže a pravidlá sú definované v samostatnom dokumente.  

 
Vyhodnotenie sa vykoná na Majstrovstvách Slovenska v halovej lukostreľbe. 

 
5) Slovenský pohár v terénnej a 3D lukostreľbe – dlhodobá súťaž jednotlivcov 

 
Organizuje sa v 6 divíziách:  

OL – olympijský luk, KL – kladkový luk , HU – kladový luk Hunter, BB – holý luk, DL – dlhý luk a IL – 
inštinktívny luk vo WA terénnej, WA 3D zostave a IFAA 3D Animal Round, IFAA Field round na 1-3 kole 
a IFAA zostavách na 4 kole a Majstrovstvách SR. Vyhodnocujú sa vekové kategórie podľa Súťažného 
poriadku, na základe dosiahnutých výsledkov na nasledovných súťažiach: 

 
1. kolo:   Horné Húščie  
2. kolo:   Zvolen 
3. kolo:   Ostrá Lúka 
4. kolo a MSR: bude doplnené 
 
Vyhodnotenie sa vykoná počas MSR v terénnej a 3D 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. O konečnom 
(priebežnom) poradí v prípade rovnosti bodov, rozhoduje hodnota priemerného zásahu zo všetkých 
hodnotených súťaží. Strelec môže byť hodnotený maximálne v jednej vekovej kategórii a divízii. O 
zaradení strelca rozhoduje príslušný klub 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 

 
Body za Majstrovstvá Slovenska sú dvojnásobné. 
 
 
 

6) Odmeny rozhodcom na súťažiach v roku 2021 podľa Kalendára súťaží. 
Odmena rozhodcom sa odvíja od hodinovej mzdy a času stráveného rozhodcom na strelnici. 
V tabuľke sú uvádzané výšky hodinovej mzdy v € v hrubom.  

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

Odmenu technickému delegátovi vo výške 30Eur za deň konania súťaže vypláca organizátor. 
Túto sumu preplati SLZ organizátorovi na základe faktúry. 

  
Za zdanenie odmeny je zodpovedný usporiadateľ, rozhodca a technický delegát. 
 
Okrem týchto odmien náleží rozhodcovi úhrada cestovných nákladov v súlade so  

Smernicou SLZ pre preplácanie náhrad cestovného.  
 
8) Ostatné finančné náhrady pre účastníkov súťaží, uvedených v Kalendári súťaží 
 
Štartovné: 
a) Maximálna výška štartovného pre súťaže majstrovstiev Slovenska je  

a. Veteráni a dospelí      20 Eur 
b. Juniori a kadeti       16 Eur 
c. Chlapci a dievčatá do 10 a 14 rokov, deti do 10 rokov 12 Eur 

b) Maximálna výška štartovného pre súťaže Slovenského pohára je  
a. veteráni a dospelí      16 Eur 
b. juniori a kadeti      12 Eur 
c. Chlapci a dievčatá do 12 a 14 rokov, deti do 10 rokov     8 Eur. 

 



 
c) 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 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. 

d) Od športovcov prihlásených po termíne môže požadovať usporiadateľ štartovné zvýšené 
maximálne o 50%,  prípadne nemusí športovca pripustiť na štart. 
 

9) Materiálne zabezpečenie súťaží: 
 

a) SLZ poskytne čiastočnú kompenzáciu nákladov klubom organizujúcim Majstrovstvá Slovenska 
(všetky disciplíny) a klubom organizujúcim kolá Slovenského pohára v terčovej, halovej 
terénnej a 3D lukostreľbe ako finančné plnenie v súlade s rozpočtom SLZ na rok 2021.  

 
Podmienky pre poskytnutie kompenzácie sú stanovené smernicou ale najmä: 

• dodržanie maximálnej výšky štartovného, 
• zverejnenie loga SLZ na rozpise a výsledkovej listine súťaže, 
• súťaž bude usporiadaná podľa pravidiel World Archery alebo IFAA a SLZ, 
• Úhrada nákladov bude uskutočnená až po splnení všetkých podmienok. 

 
b) SLZ poskytne licencované terče pre súťaže Majstrovstiev Slovenska v halovej, terčovej a 

terénnej lukostreľbe na základe žiadosti zaslanej na office@archerysvk.sk.  Klub si zabezpečuje 
prepravu terčov na vlastné náklady. 

 
c) Ocenenia pre súťaže Majstrovstiev Slovenska v halovej, terčovej, terénnej a 3D lukostreľbe, 

Slovenský pohár v halovej, terčovej, terénnej a 3D lukostreľbe zabezpečuje SLZ.  
d) Materiálno technické zabezpečenie súťaží a vybavenie strelnice podľa pravidiel World Archery 

alebo IFAA na súťažiach uvedených v Kalendári súťaží zabezpečuje usporiadateľ. Minimálne 
požiadavky sú definované v Smernici SLZ pre usporiadanie súťaží. Časomieru pre riadenie 
súťaži je možné si zapožičať na základe požiadavky zaslanej na office@archerysvk.sk. Klub si 
zabezpečuje prepravu časomiery na súťaž a späť na vlastné náklady. 

 
 
Schválilo Predsedníctvo SLZ dňa 23.11.2020  
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