
SM E R N IC A 
Slovenského lukostreleckého zväzu 

pre zapisovanie výsledkov a rekordov pre členov SLZ 
a zahraničných členov SLZ 

Za zápis výsledkov do databázy Slovenského lukostreleckého zväzu je zodpovedná Športovo- 
technická komisia SLZ (dalej len ŠTK), ktorá kontroluje správnosť výsledkov a zapisuje ich do databázy. 
V súčasnosti sa stávajú členmi SLZ aj strelci registrovaní v zahraničnej členskej lukostreleckej federácii, 
čo si vyžaduje vyjasnenie pravidiel pre zapisovanie výsledkov a rekordov strelcov. SLZ rozpoznáva 
nasledujúcich členov: 

a) členovia majúci štátne občianstvo Slovenskej republiky - materský zväz SLZ)
b) členovia majúci štátne občianstvo zahraničnej krajiny - materský zväz INÝ ako SLZ)

1. Člen SLZ – SLZ ako materský zväz :

- má nárok na zapísanie výsledku do databázy výsledkov / štatistiky ak ho strelí na slovenskej
súťaži registrovanej v kalendári SLZ alebo na schválenom reprezentačnom výjazde. Danému
členovi sa výsledky započítajú ak ich strelí pod hlavičkou SLZ, sponzorského subjektu* alebo
klubu, v ktorom je registrovaný v SLZ.

- ak výsledok dosiahne na zahraničnej súťaži registrovanej v kalendári súťaží SLZ (súťaž na
vlastné náklady strelca), alebo na súťaži registrovanej v kalendári súťaží World Archery, je
potrebné zaslať oficiálnu výsledkovú listinu súťaže alebo potvrdenú bodovačku na ŠTK a to
elektronicky, resp. potvrdenú organizátorom. Výsledok bude zapísaný do 7 dní od zaslania
potrebných informácií.

*Ak je člen SLZ členom sponzorského subjektu (Dukla, NŠC, Mathews), je potrebné členstvo v takomto
subjekte zaregistrovať podľa Smernice SLZ pre hosťovanie športovcov.

2. Člen SLZ – materský zväz iný ako SLZ :

Zahraničnému členovi budú výsledky zapísané len v prípade, ak daný výsledok strelí pod klubom 
registrovaným v SLZ, ktorého je zároveň členom.  

- výsledok dosiahnutý na slovenskej súťaži registrovanej v kalendári SLZ mu bude zapísaný
automaticky.

- pre zapísanie výsledku takéhoto člena dosiahnutého na zahraničnej súťaži je potrebné zaslať
oficiálnu výsledkovú listinu súťaže alebo potvrdenú bodovačku na ŠTK a to elektronicky, resp.
potvrdenú organizátorom.

3. Slovenské rekordy :

Táto smernica upravuje postup pri zaregistrovaní rekordov. Rekordy sa registrujú v halovej a terčovej 
lukostreľbe. Zostavy, v ktorých je možné si streliť rekord, sú štandardnými zostavami WA. Vekové 
kategórie sú podľa platného súťažného poriadku SLZ. 

Pri rekordoch sa nerozlišuje, či boli dosiahnuté na terči s plným rozmerom alebo na redukovanom 
terči. 



Jednotlivci: 
Hala: 
Vzdialenosti - 10m/18m 
Počet šípov – 60/15* 
Veľkosť terču podľa vekovej kategórie 
 

Terčová: 
Vzdialenosti 20m/30m/40m/50m/60m/70m/90m 
Počet šípov - 36/72/144/15*  
Veľkosť terču podľa vekovej kategórie 

Družstvá: 
Hala: 
Vzdialenosti - 10m/18m 
Počet šípov – 60x3/6x4* 
Veľkosť terču podľa vekovej kategórie 
 

Terčová: 
Vzdialenosti 20m/30m/40m/50m/60m/70m/90m 
Počet šípov – 72x3/72x2/6x4*/4x4* 
Veľkosť terču podľa vekovej kategórie 

*iba KL kategória 

Zostavy na zápis rekordov sa nachádza v prílohe Súťažného poriadku. 

Rekordy (individuálne a družstvá) dosiahnuté na reprezentačných výjazdoch,  slovenských pohároch 
a Majstrovstvách Slovenska sú kontrolované a zapisované automaticky. 

Slovenský rekord sa zapíše len členovi, ktorého materským zväzom je SLZ.  

Rekordy dosiahnuté zahraničnými členmi SLZ v minulosti sa nepočítajú ako oficiálny rekord slovenskej 
lukostreľby. 

 

4. Postup pre podávanie žiadosti o zaregistrovanie výsledku a rekordu do databázy SLZ : 

Takáto žiadosť musí byť odoslaná na stk@archerysvk.sk a musí obsahovať : 

Meno a priezvisko 
Divíziu a kategóriu 
Dátum a názov súťaže  
Body,  
Výsledkovú listinu alebo bodovačku (elektronickú resp. potvrdenú organizátorom, prípadne link na 
súťaž)  
 

Rekord alebo výsledok bude zaregistrovaný do 7 dní. 

Týmto sa ruší v plnom znení Smernica o registrácii rekordov schválená predsedníctvo 8.10.2019. 

Schválilo predsedníctvo SLZ dňa 29.01.2022 s účinnosťou od 12.01.2022 
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