
 
 
 
 
 

KNIHA 1 
 

 

 

 

Stanovy a pravidlá FITA 
 

 

Táto verzia zahŕňa všetky stanovy a predpisy schválené Kongresom FITA konaným dňa  
31. júla 2009 a predpisy platné od 1. apríla 2010. Keďže sa po tomto dátume môžu 
vyskytnúť dodatočné predpisy a výklady, rovnako ako novely stanov, ktoré môžu ovplyvniť 
túto verziu, prosím, skontrolujte si webové stránky FITA (www.archery.org) ohľadom 
zoznamu všetkých nových predpisov, dodatkov k predpisom a interpretáciám, ktoré môžu 
byť v platnosti.  
Táto verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie.  
 
Vydané: Apríl 2010  
© Slovenský lukostrelecký zväz 
Preklad: Vladimír Hurban, Ing. Matúš Durný 
 

Pripomienky a námety adresujte na office@archerysvk.sk, po zhodnotení budú priebežne zapracovávané do 
ďalších verzií. 

Tento dokument je voľne šíriteľný, ale nesmie byť bez súhlasu SLZ používaný na komerčné účely.  
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KAPITOLA 3  
 
 
MAJSTROVSTVÁ  
(Detaily týkajúce sa organizácie FITA šampionátov sú obsiahnuté v časti Manuál FITA pre 
organizátorov.)  
 
 
 
3.1. MAJSTROVSTVÁ SVETA  
 
3.1.1. FITA zabezpečuje organizáciu nasledujúcich Majstrovstiev sveta (šampionátov):  

• Terčová lukostreľba (vonkajšia): divízia olympijský a kladkový luk;  

• Halová lukostreľba (voliteľne pre juniorov): divízia olympijský a kladkový 
luk;  

• Terénna lukostreľba (voliteľné pre juniorov): divízia holý, olympijský a  
kladkový luk;  

• Terčová lukostreľba juniori (vrátane kadetov): divízia olympijský a kladkový 
luk;  

• Lukostreľba telesne postihnutých (pozri prílohu 8 pre divízie); 

• Diaľková lukostreľba;  

• Lyžiarska lukostreľba; 

• Bežecká lukostreľba;  

• 3D Lukostreľba;  

• Terčová, halová a terénna pre seniorov: divízia holý, olympijský a kladkový 
luk. (Pokiaľ možno spoločne s ostatnými súťažami seniorov).  

Napriek vyššie uvedenému, Svetový šampionát sa neuskutoční ak tak 
rozhodne Rada.  

 
3.2. KONTINENTÁLNE MAJSTROVSTVÁ  
 
3.2.1. Kontinentálne asociácie môžu zabezpečovať organizáciu kontinentálnych 

majstrovstiev. 

3.2.1.1. Môžu byť organizované vo všetkých disciplínach, triedach a 
divíziách špecifikovaných v článkoch 4.1, 4.2 a 4.3, Kapitoly 4, 
Knihy 1.  

 
3.3. TERMÍNY  
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3.3.1. FITA Majstrovstvá sveta (šampionáty) sa organizujú každé dva roky 
nasledujúcim spôsobom:  

• Terčová lukostreľba v nepárnych rokoch;  

• Terénna lukostreľba v párnych rokoch; 

• Halová lukostreľba v nepárnych rokoch; 

• Terčová lukostreľba juniori a kadeti v nepárnych rokoch;  

• Diaľková lukostreľba v párnych rokoch;  

• Lyžiarska lukostreľba každý rok;  

• Bežecká lukostreľba v párnych rokoch;  

• 3D lukostreľba v nepárnych rokoch;  

• Lukostreľba telesne postihnutých v nepárnych rokoch 

• Seniori v párnych rokoch.  

 
 

3.4. PRIDEĽOVANIE ŠAMPIONÁTU 
 
3.4.1. Akákoľvek organizácia, ktorá má záujem organizovať Majstrovstvá sveta podľa 

FITA požiadaviek, môže predložiť generálnemu sekretárovi FITA ponuku cez 
členskú asociáciu krajiny, v ktorej sa šampionát bude konať.  

3.4.2. Ponuka musí byť predložená písomne a musí obsahovať:  

3.4.2.1. Termíny. 

3.4.2.2. Miesto konania.  

3.4.2.3. Záruku, že možno rozumne predpokladať, že nevzniknú problémy 
pri účasti lukostrelcov, družstiev a funkcionárov z ľubovoľných 
oprávnených členských združení z dôvodu národnosti, rasy, 
náboženstva alebo politiky, a záruku voľného priechodu 
lukostreleckého náradia alebo trofejí a FITA technického 
vybavenia potrebného pre chod šampionátu colnou službou.  

3.4.2.4. Zmluvu o ponuke podpísanú všetkými stranami a schválenú 
Radou.  

3.4.2.5. Záruku, že poskytnú všetky zariadenia a vyhovie všetkým 
špecifikáciám príslušných organizačných manuálov platných v 
čase podpisu zmluvy o ponuke.  

3.4.2.6. Písomnú akceptáciu FITA stanov a Pravidiel vrátane Code of 
Ethics and Conduct. 

3.4.2.7. Akékoľvek ďalšie informácie požadované zo strany FITA.  

3.4.3. Výber hostiteľskej krajiny uskutoční Kongres z oprávnených ponúk a správou 
Rady po ich dôkladnom preskúmaní. Táto správa bude pred zasadnutím 
Kongresu zaslaná všetkým členským asociáciám.  
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3.4.4. Ak bola členská asociácia poverená organizáciou šampionátu FITA a nie je 
schopná ho organizovať alebo potvrdiť záväzok podľa článku 3.4.2, musí byť 
okamžite informovaný Generálny sekretár a všetky členské asociácie.  

3.4.4.1. Usporiadateľská členská asociácia bude zodpovedať za všetky 
skutočné a primerané výdavky priamo spojené so zlyhaním pri 
organizovaní šampionátu alebo dodržaním záväzkov 
vyplývajúcich z článku 3.4.2. 

3.4.5. O možnom preložení takéhoto šampionátu rozhodne Rada.  

3.4.5.1. Ak si členská asociácia želá zmeniť miesto FITA šampionátu, 
môže to urobiť len za mimoriadnych okolností a s 
predchádzajúcim súhlasom Koordinačnej komisie. Ak 
koordinačná komisia odmietne schváliť zmenu miesta, členská 
asociácia bude pokračovať s pôvodným miestom alebo jej FITA 
odoberie šampionát. V tomto prípade bude členská asociácia 
zodpovedná za všetky výdavky vyplývajúce zo zmeny krajiny alebo 
zrušenie šampionátu.  

3.4.6. Kongres môže stanoviť maximálny limit vstupných poplatkov na FITA 
šampionáty.  

 

 

3.5. ŠTRUKTÚRA MANAGEMENTU 
 
3.5.1. Šampionát je riadený týmito komisiami:  

• Koordinačná komisia;  

• Organizačná komisia.  

3.5.2. Koordinačná komisia sa skladá z:  

• FITA Prezidenta alebo jeho vymenovaného zástupcu, ktorý bude 
predsedajúcim. Táto funkcia hlavne chráni politické záujmy FITA;  

• FITA Technického delegáta, ktorého úlohou je zabezpečiť technické aspekty 
šampionátov;  

• Prezidenta usporiadateľskej členskej asociácie alebo jeho/jej zástupcu;  

• Prezidenta Organizačnej komisie;  

• FITA generálneho sekretára alebo jeho zástupcu. Jeho úlohou je chrániť 
záujmy FITA týkajúce sa marketingu, televízie a médií a zbierať informácie 
potrebné pre budúce šampionáty.  

3.5.3. Svetový šampionát je riadený Koordinačnou komisiou, ktorá je zodpovedná za:  

• Dohľad a hladký chod akcie;  

• Plnenie FITA predpisov a pravidiel;  

• Vybavovanie akýchkoľvek rozporov, sťažností alebo protestov, ktoré 
neprináležia iným komisiám alebo Odvolacej komisii;  
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• Vykonávanie núdzových akcií pre zabezpečenie hladkého chodu šampionátu a 
ochrany povesti FITA;  

• Rozhodovanie o akýchkoľvek iných záležitostiach nepokrytých FITA 
stanovami a pravidlami;  

• Dohľad nad organizáciou ceremoniálu.  

3.5.4. Zodpovednosťou technického delegáta je (v dodatku k článku 3.12):  

• Udržiavať úzku spoluprácu s predsedajúcim Koordinačnej komisie a so 
zástupcom Organizačnej komisie;  

• Slúžiť ako spojenie medzi predsedajúcim Komisie rozhodcov turnaja, 
riadiacim streľby a Koordinačnou komisiou a/alebo Organizačnou komisiou.  

3.5.5. Organizačná komisia zodpovedá za organizáciu šampionátu a vykonáva 
rozhodnutia Koordinačnej komisie.  

3.5.5.1. Organizátori oznámia FITA šesťdesiat (60) dní pred šampionátom 
počet akreditačných kariet pre tlač, ktoré zamýšľajú vydať.  

3.5.6. Organizačná komisia predloží každému Kongresu, medzi termínom pridelenia a 
termínom šampionátu, správu o postupe príprav.  

3.5.7. Organizačná komisia je celkovo zodpovedná za finančné prípravy šampionátu jej 
prideleného ako sú:  

• Rozhodnutie o výške účastníckych poplatkov - v rámci limitov stanovených 
kongresom;  

• Poskytovanie pamätných odznakov pre všetkých súťažiacich a funkcionárov;  

• Poskytovanie nesúťažných trofejí a cien podľa svojho uváženia;  

• Krytie nákladov dopingovej kontroly.  

3.5.8. FITA zabezpečí v dohode s Organizačnou komisiou na náklady Organizátora 
stravovanie, ubytovanie a potrebnú miestnu prepravu pre rozhodcov.  

3.5.9. Výkonný riaditeľ informuje všetky členské asociácie, ktoré prihlásili účastníkov, 
keď pre divíziu alebo triedu nebude usporiadaná súťaž šampionátu. Členské 
asociácie, ktoré prihlásili účastníkov, budú informované o zmene nie neskôr ako 
štyridsať (40) dní pred prvým streleckým dňom.  

3.5.10. FITA  vymenuje Technického delegáta aby poskytoval rady Organizačnej 
komisii a kontroloval, že všetky prípravy sú v súlade s FITA pravidlami.  

3.5.10.1. Náklady na Technického delegáta budú hradené FITA, ak nedôjde 
k inej dohode .  

3.5.11. FITA  vymenuje Overovača výsledkov aby asistoval Organizačnej komisii a 
Technickému delegátovi aby zabezpečil platnosť vylosovania na terče, 
skórovania, overovanie výsledkov a zverejnenie výsledkových listín.  

 

3.6. POZVÁNKY 
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3.6.1. Pozvánky budú zaslané členským asociáciám oprávneným súťažiť, čestným 
funkcionárom, Rade a príslušnej Stálej komisii.  

3.6.1.1. Najmenej šesť (6) mesiacov pred prvým dňom súťaže Organizátori 
vydajú: 

• Pozvánky všetkým členským asociáciám oprávneným súťažiť;  

• Detailné informácie o výške účastníckych poplatkov;  

• Predbežné formuláre prihlášok vyžadujúce očakávaný počet 
účastníkov a funkcionárov pre každú súťaž;  

• Finálne formuláre prihlášok požadujúce mená účastníkov 
prihlásených do každej súťaže a funkcionárov;  

• Informácie o ubytovaní, požiadavky na rezervácie, stravu  a 
podobne, spolu s informáciou o nákladoch.  

3.6.1.2. Aspoň tri (3) mesiace pred prvým dňom súťaže organizujúca 
členská asociácia pošle všetkým oprávneným členským asociáciám 
potvrdenie, že šampionát sa bude organizovať tak, ako bolo 
oznámené.  

 

3.7. PRIHLÁŠKY (pozri  Manuál FITA pre organizátora - Vstupné formuláre)  
 
3.7.1. Všetky členské asociácie v dobrej situácii (definícia pozri Príloha 1 Kniha 1, 

článok 3.1.6 – t.j. majúce zaplatené príspevky a faktúry v dobe splatnosti) môžu 
prihlásiť súťažiacich. 

3.7.1.1. Členské asociácie, ktoré si želajú prihlásiť súťažiacich na FITA 
šampionát vrátia vyplnené formuláre pozvánok Organizátorom 
takto:  

• Nie neskôr ako deväťdesiat (90) dní pred prvým dňom súťaže 
formulár Predbežnej prihlášky, ktorý je povinný; 

• Nie neskôr ako dvadsať (20) dní pred prvým dňom súťaže 
formuláre konečných prihlášok; 

• Členské asociácie, ktoré posielajú konečné prihlášky, ktoré sa 
v počte súťažiacich líšia o viac ako 2 (4 v prípade juniorov) 
od predbežných prihlášok, zaplatia pokutu stanovenú Radou.  

• Družstvá, ktoré zašlú svoje konečné prihlášky 40 dní pred 
prvým dňom súťaže, bude poskytnutá 20% zľava účastníckych 
poplatkov.  

• Družstvá, ktoré sa prihlásia po 20 dennom konečnom 
termíne, alebo ktoré urobia zmeny po tomto termíne, zaplatia 
pokutu 150 US $ za zmenu alebo registrovaného súťažiaceho.  

• Za žiadnych okolností FITA nebude akceptovať prihlášky po 
schôdzi kapitánov družstiev alebo oficiálnom tréningu, 
čokoľvek nastane skôr. 

• Mená členov národného terénneho družstva budú oznámené 
Organizačnej komisii pred štartom eliminačného kola 
družstiev v terénnej súťaži.  



KNIHA 1 
STANOVY A PRAVIDLÁ FITA 

 

 
1. apríl 2010   KAPITOLA 3 – MAJSTROVSTVÁ 

33 

3.7.1.2. Prihlášky zaslané po stanovenej uzávierke môžu byť odmietnuté 
Organizátorom alebo FITA; ale ak je príčina meškania spôsobená 
okolnosťami mimo možnosť ovplyvnenia spomínanou Členskou 
asociáciou, Organizátori a FITA môžu túto prihlášku akceptovať. 
FITA si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek prihlášku po 20 
dennom konečnom termíne, ak by táto prihláška spôsobila zmenu 
programu alebo spôsobila iné organizačné problémy. Takéto 
rozhodnutie bude vykonané generálnym sekretárom FITA po 
konzultácii s Organizačnou komisiou.  

3.7.2. Podanie prihlášok so sebou nesie prehlásenie, že Členská asociácia je v dobrej 
situácii (pozri Príloha 1 v Kniha 1, článok 3.1.6 definície) a že náklady všetkých 
súťažiacich a funkcionárov budú v prípade choroby alebo zranenia kryté 
jednotlivými členskými asociáciami. Všetci súťažiaci a funkcionári musia mať 
podpísanú FITA Antidopingovú zmluvu (pozri prílohu 12 k Kniha 1). Ak nie, 
súťažiaci z tejto členskej asociácie nebudú spôsobilí súťažiť na šampionáte.  

3.7.3. Počet súťažiacich, ktorí môžu byť prihlásení členskou asociáciou, je obmedzený.  

3.7.3.1. Na majstrovstvách sveta môže členská asociácia prihlásiť nie viac 
ako troch (3) súťažiacich v každej kategórii.  

3.7.3.2. Na majstrovstvách sveta družstvo pozostáva s 3 súťažiacich 
v každej kategórii. 

3.7.3.3. Zmiešané družstvo pozostáva z jedného muža a ženy v tej istej 
kategórii. 

3.7.4. Majstrovstvá sveta sa nebudú organizovať pre kategórie, v ktorých je predbežne 
prihlásených menej ako dvanásť (12) jednotlivcov a šesť (6) družstiev. V 
kategóriách juniorov a kadetov sú minimálne počty osem (8) jednotlivcov a štyri 
(4) družstvá.  

3.7.4.1. Ak je prihlásených menej súťažiacich/družstiev ako je počet 
požadovaný pre každú vyraďovaciu súťaž (pozri článok 4.5), budú 
povolené kontumačné postupy.  

3.7.4.2. Súboj s kontumačným postupom je súboj, ktorý sa nekonal, 
pretože nie je prihlásených dosť súťažiacich do daného kola, aby 
poskytlo súpera do každého súboja tohto kola. Tento 
súťažiaci/družstvo s kontumačným postupom sa kvalifikuje do 
ďalšieho kola.  

3.7.4.3. Odstúpený súboj je súboj, v ktorom jeden alebo dvaja 
súťažiaci/družstvá nie sú prítomní/é pri rozhodovaní o poradí 
streľby (pri striedavej streľbe) alebo v ktorom jeden 
súťažiaci/družstvo nevystrelil ani jeden šíp ku koncu prvej sady 
(obaja súťažiaci/družstvá strieľajú súčasne). Títo 
súťažiaci/družstvá neprítomní pri rozhodovaní o poradí streľby 
alebo nestrieľajúci prvú sadu budú vyhlásení za prehrávajúcich 
tohto súboja. 

3.7.4.4. Organizátori si vyžiadajú, aby dátum narodenia každého 
súťažiaceho v kategórii juniori a kadeti bol uvedený na prihláške, 
a doložený úradným dokladom.  
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3.8. AKREDITÁCIA  
 
3.8.1. Organizátori vydajú každému účastníkovi a funkcionárovi príslušnú akreditáciu v 

súlade s FITA akreditačnými smernicami:  

3.8.1.1. Doklad o akreditácii bude nosiť po celú dobu na súťažnej ploche a 
musí byť predložený na požiadanie príslušných funkcionárov.  

3.8.1.2. Iba držitelia príslušných akreditácií budú môcť vstupovať do 
príslušných častí súťažnej plochy.  

 

3.9. DOKUMENTY ŠAMPIONÁTU 
 
3.9.1. Organizátori zodpovedajú za publikáciu nasledujúcich dokumentov:  

3.9.1.1. Program šampionátu uvádzajúci dátumy, časy a miesta 
všetkých súťaží, ceremoniálov, udalostí a služieb firiem pre 
súťažiacich a funkcionárov; tento program musí byť 
schválený koordinačnou komisiou; 

3.9.1.2. Zoznam pridelenia na terče, priebežné a finálne výsledky;  

3.9.1.3. Finálne, detailné výsledkové listiny budú distribuované FITA po 
skočení podujatia.  

  

3.10. RIADIACI  STREĽBY – DOS 
  
3.10.1. Komisia rozhodcov FITA vymenuje Riadiaceho streľby.  

3.10.1.1. Organizačná komisia vymenuje Zástupcu riadiaceho streľby, a ak 
je to potrebné, jedného alebo viacerých Asistentov.  

3.10.1.2. Riadiaci streľby, jeho zástupcovia a jeho asistenti sa nebudú 
počas súťaže zaoberať inými úlohami, ani sa nezúčastnia streľby.  

 

3.11. KOMISIA ROZHODCOV TURNAJA 
  
3.11.1. Činnosti rozhodcov na FITA šampionátoch budú koordinované Komisiou 

rozhodcov turnaja.  

3.11.1.1. Počet rozhodcov nebude nižší ako jeden na každých sedem terčov 
v kvalifikačnom kole terčovej lukostreľby, a nie nižší ako jeden 
rozhodca na každé štyri terče v kvalifikačnom kole šampionátov 
terénnej lukostreľby.  

3.11.2. Rozhodcovia sú menovaní komisiou rozhodcov FITA.  

3.11.2.1. Komisia rozhodcov FITA oznámi mená týmto rozhodcom, 
generálnemu sekretárovi a organizátorom nie neskôr ako 
deväťdesiat (90) dní pred prvým dňom súťaže. Komisia rozhodcov 
FITA musí pred vykonaním vymenovania prijať od rozhodcov 
potvrdenie, že sú k dispozícii.  
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3.11.2.2. Ak je to možné, nebudú vybraní z akejkoľvek členskej asociácie 
viac ako dvaja rozhodcovia.  

3.11.3. Komisia rozhodcov FITA vymenuje jedného ďalšieho rozhodcu ako 
predsedajúceho.  

3.11.4. Títo rozhodcovia budú považovaní za Komisiu rozhodcov turnaja.  

3.11.4.1. Komisia rozhodcov turnaja tesne spolupracuje s Technickým 
delegátom.  

3.11.4.2. Na terénnych šampionátoch bude každý rozhodca spojený audio 
zariadením s centrálou (pozri článok 9.1.1.15)  

3.11.5. Komisia rozhodcov turnaja prednesie cestou cez predsedajúceho generálnemu 
sekretárovi správu o turnaji. 

 

3.12. Technický delegát  
 
3.12.1. FITA menuje Technického delegáta aby dohliadal na technické aspekty 

šampionátu.  

3.12.1.1. Jeho úlohou je:  

• Dávať rady organizátorom ohľadom FITA pravidiel a ich 
uplatňovania;  

• Kontrolovať športoviská a vybavenie akcie, ktoré bude 
použité počas súťaže;  

• Dohliadať aby všetky prípravy boli v súlade s FITA 
ustanoveniami a pravidlami a zodpovedajúcim manuálom 
organizátora;  

• Podávať pravidelne správy Rade FITA o postupe príprav 
šampionátu;  

• Dohliadať a byť prítomný pri losovaní;  

• Organizovať a predsedať schôdzi kapitánov družstiev;  

• Spolupracovať tesne s predsedajúcim turnajovej komisie 
rozhodcov a riadiacim streľby;  

• Zabezpečovať, aby boli dodržiavané strelecké pravidlá FITA;  

• Dávať rady Koordinačnej komisii ohľadom potrebných zmien 
k ochrane záujmov FITA a kvality šampionátu.  

 

3.13. ODVOLACIA KOMISIA  
 
3.13.1. Odvolacia komisia zložená z troch členov je vymenovaná Výkonným výborom 

pre každý FITA šampionát. Členovia Organizačnej komisie alebo osoby 
zúčastňujúce sa na šampionáte nie sú oprávnení stať sa členmi Odvolacej 
komisie.  



KNIHA 1 
STANOVY A PRAVIDLÁ FITA 

 

 
KAPITOLA 3 - MAJSTROVSTVÁ  1.apríl 2010  
36 

3.13.2. Odvolanie proti rozhodnutiu rozhodcov musí byť predložené písomnou formou 
kapitánom družstva alebo odvolávajúcim sa, ak nebol určený kapitán družstva. 
Nemožno podať odvolanie proti bodovej hodnote šípu.  

3.13.2.1. Úmysel odvolať sa, keď by to mohlo ovplyvniť postup súťažiaceho 
z jednej časti súťaže do ďalšej, musí byť vyjadrený písomne 
predsedovi Komisie rozhodcov turnaja a komisii do 5 minút od 
ukončenia príslušného kola alebo súboja, podľa toho čo nastane 
skôr. Počas finále vyraďovacej súťaže, oznámenie o úmysle podať 
odvolanie musí byť podané do 5 minút od konca súboja, alebo 
pred štartom nasledujúceho súboja, podľa toho čo nastane ako 
prvé.  

3.13.2.2. Písomné odvolanie musí byť podané komisii do 15 minút od 
ukončenia zodpovedajúceho kola alebo súboja, podľa toho čo 
nastane skôr.  

3.13.3. Odvolanie je predmetom poplatku, ktorý bude vrátený, ak je odvolanie potvrdené 
alebo ak Odvolacia komisia rozhodne, že je oprávnené. Čiastka bude určená 
Radou na ročnej báze.  

3.13.4. Ako náhle je odvolanie zaevidované, kapitáni družstiev dostanú informáciu, že 
bolo podané odvolanie a čoho sa týka.  

3.13.5. Komisia musí byť vždy dostupná počas šampionátu, vrátane dňa určeného na 
oficiálny tréning. Počas vyraďovacích súťaží musí byť komisia prítomná na 
športovisku.  

3.13.6. Rozhodnutia komisie sú zaznamenané a predložené odvolávajúcemu sa, 
predsedovi Komisie rozhodcov turnaja a Organizátorom pred začiatkom ďalšej 
fázy súťaže alebo pred udeľovaním cien.  

3.13.7. Rozhodnutie vykonané Odvolacou komisiou je konečné.  

 

 

3.14. ZAPISOVANIE SKÓRE  
 
3.14.1. Osôb zapisujúcich skóre bude dostatočný počet, aby bolo zaistené, že každý terč 

na šampionátoch terčovej lukostreľby má svojho zapisovateľa skóre.  

3.14.1.1. Títo zapisovatelia môžu byť aj zo súťažiacich, keď je viac ako 
jeden súťažiaci na terč. Zapisovatelia vymenovaní organizátori a 
tí, čo sa nezúčastňujú streľby, sa nesmú zapojiť do žiadnej diskusie 
ohľadom hodnoty šípu. Dvaja súťažiaci z každej skupiny na 
terénnom šampionáte budú poverení ako zapisovatelia.  

3.14.1.2. Tí zapisovatelia, ktorí nie sú súťažiacimi, budú pracovať pod 
dohľadom jedného alebo viacerých funkcionárov, menovaných 
Organizátormi, ktorí budú zodpovední za správne vykonávanie 
zapisovania skóre.  

3.14.1.3. Jedna alebo viac tabúľ zobrazujúcich skóre o dostatočnej veľkosti 
pre zobrazenie čísla terča, mena, kódu členskej asociácie a 
priebežného skóre aspoň prvých ôsmich v každom závode musí byť 
zabezpečená/y.  
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3.14.1.4. V prípade elektronického zapisovania sa musia tiež uchovávať 
ručné zápisy do bodovačiek. Hodnoty šípov zaznamenané ručne do 
bodovačiek sú oficiálnymi hodnotami.  

 

3.15. FUNKCIONÁRI DRUŽSTVA 
  
3.15.1. Na FITA šampionátoch, na ktorých sa zúčastňuje družstvo členskej asociácie, 

bude družstvo zastupované Kapitánom družstva, ktorý môže, ale nemusí byť 
súťažiacim.  

3.15.1.1. Kapitán družstva:  

• Kontaktuje Organizátorov čo najskôr ako je to možné pri 
príchode;  

• Zúčastňuje sa schôdze kapitánov družstiev zvolanej 
Organizátormi, rozhodcami alebo odvolacou Jury;  

• Sprevádza družstvo pri kontrole náradia;  

• Kontaktuje kedykoľvek je to potrebné Organizátorov, 
Rozhodcov alebo Odvolaciu Jury ako zástupca súťažiacich 
družstva;  

• Všeobecne zastupuje svoje družstvo vo všetkých záležitostiach 
týkajúcich sa šampionátu.  

3.15.1.2. Kapitánovi družstva môžu pomáhať iní funkcionári družstva (ako 
tréneri, fyzioterapeuti, psychológovia, atď.). Avšak maximálny 
počet funkcionárov družstva, ktorí sú súčasne v súťažnom 
priestore, je obmedzený na štyroch. Tento počet môže byť zvýšený 
o jedného funkcionára na kategóriu, ak súťažia súčasne viac ako 
dve kategórie v rovnakej súťaži z členskej asociácie, ktorej sa to 
týka. Vždy najviac jeden funkcionár družstva na súťažiaceho môže 
byť počas súťaže na závodnej ploche.  

3.15.1.3. V terčových súťažiach môže funkcionár družstva, ak nesúťaží, byť 
iba vo vymedzených priestoroch závodnej plochy nasledujúcim 
spôsobom:  

• Ak bolo na závodnej ploche vymedzené miesto pre 
funkcionárov môže byť prítomný iba jeden funkcionár na 
súťažiaceho a  družstvo na závodnej ploche, a počas streľby 
môže byť v priestore pre funkcionárov.  

• Vo všetkých prípadoch môžu byť funkcionári družstva iba za 
čakacou čiarou, pokiaľ nezastupujú súťažiaceho u terča.  

3.15.1.4. Na šampionátoch terénnej a 3D lukostreľby, ak nesúťažia, musia 
byť funkcionári družstva v priestore pre divákov, ak nie sú 
požiadaní rozhodcom, aby vstúpili do súťažného priestoru. 

  

3.16. LOSOVANIE STRELECKÝCH POZÍCIÍ  
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3.16.1. Organizátori pridelia každému súťažiacemu registračné číslo. Tieto čísla budú 
nosené súťažiacimi a budú uvedené v programe, aby ich diváci a iné osoby mohli 
rozoznať. 

3.16.1.1. Pridelené číslo zostáva nezmenené počas celého turnaja (s 
výnimkou podľa článku 3.16.1.7).  

3.16.1.2. Pôvodné rozdelenie súťažiacich na terče (alebo do streleckých 
skupín v terénnej a 3D lukostreľbe) a poradie streľby budú určené 
elektronicky a bude schválené technickým delegátom. 

3.16.1.3. Na šampionátoch v terénnej a 3D budú súťažiacim pridelené 
terče, strelecké pozície a čísla na základe žrebovania, za 
predpokladu, že súťažiaci rovnakej národnosti majú byť oddelení 
aspoň jednou skupinou. Ženy a muži, ak to je  aplikovateľné, a 
rôzne divízie, budú losovaní oddelene.  

3.16.1.4. Aby súťažiaci z rovnakého družstva mohli byť všetci umiestnení k 
susedným terčom alebo skupinám, Organizátori môžu vykonať 
zmeny v poradí losovania, ak je to možné. Tieto zmeny budú 
zaznamenané a záznamy odovzdané a schválené technickým 
delegátom a rozhodcami pred ich distribúciou.  

3.16.1.5. Prihlasovanie náhradníkov je dovolené do dňa predchádzajúceho 
oficiálnemu tréningu.  

3.16.1.6. Funkcionári družstva  a súťažiaci môžu byť prítomní losovania, 
ale nemajú právo prehovoriť okrem kapitánov družstva 
požadujúcich zohľadnenie článku 3.16.1.4  

3.16.1.7. Pre Olympijské hry a Svetové šampionáty v terčovej lukostreľbe: 
Na konci kvalifikačného alebo klasifikačného kola budú 
súťažiacim rozdané čísla v závislosti na pozícii, ktorú dosiahli v 
kvalifikačnom/klasifikačnom kole: 1 - 64 (32, 128) pre 
jednotlivcov. Tieto čísla majú byť nosené do konca súťaže.  

 

3.17. PRESÚVANIE NA TERČOCH 
 
3.17.1. Na šampionátoch v terčovej a terénnej lukostreľbe budú súťažiaci presúvaní 

nasledujúcim spôsobom:  

3.17.1.1. V kvalifikačnom kole môžu rozhodcovia zmeniť pridelenie k terču 
tak, aby na jednom terči nebol viac ako jeden súťažiaci z rovnakej 
členské asociácie. Za žiadnych okolností nebudú byť na terč 
pridelení viac ako dvaja súťažiaci z rovnakej členské asociácie.  

3.17.1.2. Na šampionátoch terčovej lukostreľby budú súťažiaci nasadzovaní 
do FITA rozpisu súbojov (pozri Príloha 11 v Časti 1) podľa 
pozície dosiahnutej v kvalifikačnom kole.  

3.17.1.3. Na šampionáte terénnej lukostreľby po prvom dni kvalifikačného 
kola a po každom následnom kole podľa pozície dosiahnutej v 
predchádzajúcom kole. Organizátori musia dbať na to, aby v 
jednej streleckej skupine nebol viac ako jeden súťažiaci z jednej 
členské asociácie. Avšak ak to nie je možné, nebudú za žiadnych 
okolností na terč pridelení viac ako dvaja súťažiaci z rovnakej 
členské asociácie s výnimkou finálového kola (semifinále a finále).  
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3.17.1.4. Na šampionátoch 3D lukostreľby je možné presúvanie po prvom 
kvalifikačnom kole, podľa princípov určených v článku 3.17.1.3. 

 

3.18. KONTROLA NÁRADIA  
 
3.18.1. Deň pred prvým dňom súťaže, zorganizujú Organizátori na tréningovej ploche 

alebo v jej blízkosti inšpekciu, vykonávanú rozhodcami, všetkého náradia vrátane 
náhradných dielov a príslušenstva, ktoré každý súťažiaci chce používať počas 
súťaže.  

3.18.1.1. Družstvá budú volané v abecednom poradí a všetci súťažiaci budú 
sprevádzaní svojimi kapitánmi družstva. 

3.18.1.2. Rozhodcovia si môžu vyžiadať úpravu alebo zmenu náradia, ak 
zistia, že nezodpovedá FITA pravidlám.  

 

3.19. TRÉNING  
 
3.19.1. Na šampionátoch v halovej a terčovej lukostreľbe môže tréning prebiehať na 

turnajovej strelnici.  

3.19.1.1. Pre šampionáty v terčovej lukostreľbe bude tento tréning 
minimálne dvadsať (20) a maximálne štyridsaťpäť (45) minút vo 
všetkých dňoch kvalifikácie. Avšak každý tréning musí byť 
ukončený pätnásť (15) minút pred štartom súťaže. Tréning končí 
vytiahnutím tréningových šípov. Tréningové terče budú nastavené 
na vzdialenosť, ktorá sa strieľa ako prvá v každej triede. Pri 
streľbe eliminačného a finálového kola môžu Organizátori 
rozhodnúť o čase tréningu, keď vezmú do úvahy program každého 
dňa. Na iných akciách FITA bude tréning maximálne štyridsaťpäť 
(45) minút, ale môže byť kratší a súťaž začne hneď ako je to 
možné.  

3.19.1.2. Pre šampionáty v halovej lukostreľbe bude tento tréning 
minimálne dvadsať (20) a maximálne štyridsaťpäť (45) minút vo 
všetkých dňoch kvalifikácie. Tréning musí byť ukončený pätnásť 
(15) minút pred štartom súťaže. Pri streľbe eliminačného a 
finálového kola môžu Organizátori rozhodnúť o čase tréningu, 
keď berú do úvahy program každého dňa. Na iných akciách FITA 
bude tréning maximálne štyridsaťpäť (45) minút, ale môže byť 
kratší a súťaž začne hneď ako je to možné.  

3.19.1.3. Iné tréningové zariadenia musia byť dostupné súťažiacim aspoň 
päť dní pred začatím súťaže.  

3.19.1.4. Na šampionátoch v halovej a terčovej lukostreľbe musí byť k 
dispozícii tréningový priestor v dňoch finálových kôl pre tých 
súťažiacich, ktorí neprešli elimináciou do finálového kola, ale 
ktorí môžu ešte pokračovať v súťaži družstiev.  

3.19.1.5. Terče v rovnakom smere ako súťažná plocha budú k dispozícii 
súťažiacim (družstvám) pre tréning počas ich kontumačných 
postupov alebo keď súper vzdal (pozri 7.4.2.8).  
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3.19.1.6. Pre Olympijské hry a vyraďovaciu súťaž bude dostupný tréningový 
priestor pozdĺž súťažného priestoru a tam môžu súťažiaci, ktorí sú 
stále v súťaži, trénovať počas eliminácie a finálovej súťaže.  

3.19.2. Na šampionátoch v terénnej a 3D lukostreľbe nie je povolený žiadny tréning na 
tratiach pripravených pre súťaž.  

3.19.2.1. Tréningová strelnica bude k dispozícii v blízkosti alebo inde aspoň 
po dobu jedného týždňa pred prvým dňom súťaže.  

3.19.2.2. V priebehu turnaja musia byť pripravené zahrievacie terče (jeden 
na každých 10 súťažiacich) blízkosti zhromaždiska (ísk) 
súťažiacich. Tréningová strelnica a zahrievacie terče môžu byť 
zhodné.  

3.19.2.3. V tréningovom priestore budú pred, počas a po súťažnom strieľaní 
každého dňa súťaže, pripravené pre tréning terče v počte 
zodpovedajúcim jednej osmine prihlášok, budú nastavené na 
všetky súťažné vzdialenosti a prístupné v časoch oznámených 
Organizátormi.  

3.19.3. Pre všetky šampionáty:  

3.19.3.1. Ak by tréningový priestor nestačil na počet súťažiacich, 
organizátori môžu zabezpečiť dve alebo tri tréningové akcie na 
deň, každú v trvaní najmenej štyri hodiny. Účasť na týchto akciách 
môže byť rezervovaná do 24 hodín vopred. Rezervácia viac ako 
jednej akcie denne pre toho istého súťažiaceho môže byť 
akceptovaná len ak to nebráni inému súťažiacemu v rezervácii 
jeho prvého tréningu z možného výberu.  

3.19.3.2. Riadiaci streľby musí mať pod dohľadom oficiálny tréningový 
priestor po celú dobu. Zvukové signály budú indikovať zastavenie 
streľby, aby súťažiaci mohli vybrať šípy, a opätovné začať streľbu.  

3.19.3.3. Pri vydaní zvukového signálu Riadiacim streľby sa všetci súťažiaci 
vydajú vytiahnuť šípy. V tejto dobe nesmie strieľať žiadny 
súťažiaci. Súťažiaci nedodržujúci toto pravidlo, môžu byť vylúčení 
z tréningu. 

3.19.3.4. Akákoľvek zmena nastavenia vzdialenosti terčov musí mať vopred 
súhlas riadiaceho streľby, ktorý môže požiadať súťažiacich ak by 
to bolo potrebné, aby pomohli posunúť a znovu nastaviť terče.  

 

3.20. SÚŤAŽE ŠAMPIONÁTU 
 
3.20.1. Šampionáty v terčovej lukostreľbe sa rozhodujú:  

• Pre divíziu olympijský luk v kvalifikačnom kole, ktoré pozostáva z FITA 
terčovej zostavy, nasledované olympijskou zostavou  

• Pre divíziu kladkový luk  v  kvalifikačnom kole, ktoré pozostáva z 50m 
kladkovej zostavy, nasledovanej kladkovou vyraďovacou zostavou.  

Program bude závisieť na počte súťažiacich v triede a priestore, ktorý je k 
dispozícii.  
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3.20.2. Šampionáty v halovej lukostreľbe sa rozhodujú v kvalifikačnom kole, ktoré 
pozostáva z 18m FITA halovej zostavy nasledovanej halovou vyraďovacou 
zostavou. Program bude závisieť na počte súťažiacich v triede a priestore, ktorý 
je k dispozícii.  

3.20.3. Šampionát v terénnej lukostreľbe sa rozhoduje vo FITA Terénnej zostave pre 
majstrovstvá sveta.  

3.20.4. Lukostrelecké súťaže môžu byť strieľané v noci za predpokladu, že možno 
zabezpečiť vhodné osvetlenie a že súťažiaci môžu trénovať za takýchto 
podmienok.  

3.20.5. Prezident môže upraviť program Šampionátov alebo hier, aby sa prispôsobil 
akejkoľvek primeranej požiadavke televíznych spoločností. Takáto úprava má 
byť vykonávaná v spolupráci s organizátormi. Akákoľvek úprava musí brať do 
úvahy ako prioritu záujmy súťažiacich, ktorí musia byť informovaní o zmenách 
čo najskôr.  

 

3.21. PROGRAM A PROTOKOL 
 
3.21.1. Program a protokol bude určený koordinačnou komisiou a bude publikovaný v 

pozvánke na šampionát.  

3.21.1.1. Program šampionátu bude obsahovať:  

• Schôdzu kapitánov družstiev;  

• Kontrolu náradia;  

• Oficiálny tréning;  

• Úvodný ceremoniál;  

• Súťaž;  

• Ceremoniál udeľovania cien;  

• Záverečný ceremoniál;  

Všetko usporiadané v súlade so smernicami FITA Manuálu 
organizátora.  

 

3.22. PRAVIDLÁ OBLIEKANIA 
 
3.22.1. FITA šampionáty sú majestátne udalosti, poctené prítomnosťou mnohých 

hodnostárov. Je preto zdvorilé a vhodné, aby všetci súťažiaci, kapitáni družstiev, 
funkcionári atď. zúčastňujúci sa na otváracích a záverečných ceremoniáloch, boli 
riadne a plne odetí do jednotných dresov svojej vlastnej členskej asociácie.  

3.22.1.1. Počas Olympijských hier, Majstrovstiev sveta v terčovej 
lukostreľbe (vrátane šampionátov kadetov a juniorov) a súťaží 
Svetového pohára, súťažiaci a  funkcionári družstva sa musia na 
strelnici obliekať do profesionálne vyzerajúceho športového 
oblečenia.  
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• Všetci členovia jedného družstva musia byť oblečení do 
rovnakého dresu. Mužské a ženské družstvá z jednej 
krajiny môžu nosiť rôzne štýly a farby dresov. Funkcionári 
družstva  môžu byť oblečení v rôznom štýle, ale mali by 
byť oblečení v rovnakých farbách a mali by byť ľahko 
rozlíšiteľní ako funkcionári svojho družstva.  

• Po ženách sa vyžaduje, aby nosili šaty, sukne, delené 
sukne alebo šortky (šortky nemôžu byť kratšie ako je 
koniec prstov súťažiaceho pri ruke a prstoch natiahnutých 
pozdĺž boku súťažiaceho) alebo nohavice (voľné 
nohavice), a blúzky alebo topy (kryjúce prednú a zadnú 
časť tela, a upevnené cez každé rameno a brucho pri 
plnom náťahu).  

• Po mužoch sa vyžaduje, aby nosili nohavice alebo šortky 
(šortky nemôžu byť kratšie ako je koniec prstov 
súťažiaceho pri ruke a prstoch natiahnutých pozdĺž boku 
súťažiaceho) a košele s dlhým alebo krátkym rukávom 
(kryjúcej brucho pri plnom náťahu).  

• Nie je povolené nosiť denim alebo jeansy, ani žiadne 
nadmerné alebo vrecovité druhy nohavíc alebo šortiek.  

• Počas  vyraďovacej súťaže družstiev musia byť nosené 
košele / blúzky / topy rovnakej farby a štýlu a nohavice / 
šortky / sukne rovnakej farby a štýlu.  

• Z dôvodu počasia môže byť nosené ochranné oblečenie 
ako svetre, teplákové súpravy, lycrové športové tričká, 
oblečenie do dažďa, atď. so súhlasom technického 
delegáta súťaže, alebo v jeho neprítomnosti so súhlasom 
predsedu komisie rozhodcov turnaja.  

• Pokrývky hlavy sú voliteľné.  

3.22.1.2. Športovú obuv musia mať všetci súťažiaci a tréneri počas 
terčových súťaží. Športová obuv môže byť rôzneho štýlu, ale musí 
kryť celú nohu.  

3.22.1.3. Číslo súťažiaceho má byť viditeľne vystavené na tulci súťažiaceho 
alebo stehne, a má byť viditeľné spoza streleckej čiary po celú 
dobu, kedy prebieha streľba.  

3.22.1.4. Na Olympijských hrách, Majstrovstvách sveta (vrátane 
šampionátov kadetov a juniorov) a pretekoch Svetového pohára, 
musia mať všetci súťažiaci svoje meno umiestnené cez chrbát v 
oblasti ramena v kombinácii s menom svojej krajiny (alebo tri 
písmená kódu krajiny).  

Funkcionári družstva musia mať meno svojej krajiny na zadnej 
strane košele. Meno a funkcie funkcionárov družstva sú 
nepovinné.  

3.22.1.5. Súťažiaci a funkcionári družstva musia dodržiavať pravidlá 
obliekania aj počas oficiálneho tréningu.  
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3.22.2. Reklama žiadneho druhu sa nesmie objaviť na oblečení nosenom súťažiacimi 
alebo funkcionári kedykoľvek počas turnaja, s výnimkou reklamy podľa 
špecifikácie v pravidlách o spôsobilosti.  

 

3.23. STRELNICA PRE OLYMPIJSKÉ HRY A FINÁLE 
MAJSTROVSTVIEV SVETA 

 
3.23.1. Pre Olympijské hry, Majstrovstvá sveta v terčovej a halovej lukostreľbe mužov a 

žien, platia tieto pravidlá finálových strelníc:  

3.23.1.1. Nasledujúce položky sú povolené súťažiacemu:  

• Dva luky;  

• Príslušenstvo podľa zoznamu v Knihy 2, článok 7.3.  

3.23.1.2. Nasledujúce položky sú povolené pre funkcionára družstva: 

• Jedna ľadvinka na lukostrelecké doplnky pre súťažiaceho 
alebo družstvo;  

• Jeden ďalekohľad alebo teleskop s trojnožkou.  

3.23.1.3. V prípade nepriaznivého počasia môže byť navyše k oblečeniu 
použitá nevyhnutná ochrana schválená technickým delegátom 
(alebo, v jeho neprítomnosti, predsedom komisie rozhodcov 
turnaja) súťaže.  

3.23.2. Pre Olympijské hry a Majstrovstvá sveta v terčovej lukostreľbe vo vyraďovacom 
závode môžu byť dve strelnice, každá obsahujúca dva terče.  
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KAPITOLA 4  
 
SÚŤAŽE  
 
4.1. DISCIPLÍNY  
 
4.1.1. Súťaženie je v lukostreleckom športe rozdelené do nasledujúcich disciplín:  

• Terčová lukostreľba (vonkajšia);  

• Halová lukostreľba;  

• Terénna lukostreľba; 

• Lukostreľba telesne postihnutých;  

• Bežecká lukostreľba  

• Vlajková lukostreľba  

• Diaľková lukostreľba  

• Lyžiarska lukostreľba (lukostrelecký biatlon)  

• 3D-lukostreľba  

 

4.2. TRIEDY  
 
4.2.1. FITA uznáva nasledujúce triedy:  

• Ženy 

• Muži 

• Kadetky  

• Kadeti  

• Juniorky  

• Juniori  

• Seniorky  

• Seniori  

• Pre lukostreľbu telesne postihnutých pozri prílohu 8. 

 

4.2.2. FITA môže uznať oddelené súťaže pre juniorky a kadetky, juniorov a kadetov, 
seniorky a seniorov v disciplínach terčovej, halovej a terénnej lukostreľby.  

4.2.2.1. Pri každej súťaži sa súťažiaci môže zúčastniť iba v jednej triede. 
Toto sa týka všetkých tried, v ktorých je oprávnený súťažiť.  
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4.2.3. Súťažiaci sa môže zúčastniť v triede kadeti na turnajoch prebiehajúcich v roku, 
kedy dosiahol veku najviac 17 rokov.  

4.2.4. Súťažiaci sa môže zúčastniť v triede juniori na turnajoch prebiehajúcich v roku, 
kedy dosiahol veku najviac 20 rokov.  

4.2.5. Súťažiaci sa môže zúčastniť turnajov v triede seniori od dosiahnutia svojho veku 
50 rokov. 

 

4.3. DIVÍZIE 
 
4.3.1. Súťažiaci používajú rôzne druhy lukov sú zaradení do oddelených divízií a 

súťažia v oddelených súťažiach. FITA uznáva nasledujúci divízie:  

4.3.2. V terčovej lukostreľbe (vonkajšia):  

• Olympijský luk podľa špecifikácie v článku 7.3.1  

• Štandardný luk s vybavením podľa špecifikácie v článku 7.3.2  

• Kladkový luk s vybavením podľa špecifikácie v článku 7.3.3.  

4.3.3. V halovej lukostreľbe:  

• Olympijský luk s vybavením podľa špecifikácie v článku 8.3.1  

• Kladkový luk s vybavením podľa špecifikácie v článku 8.3.2.  

4.3.4. V terénnej lukostreľbe:  

• Olympijský luk s vybavením podľa špecifikácie v článku 9.3.1 -9.3.11 

• Kladkový luk s vybavením podľa špecifikácie v článku 9.3.1 -9.3.11  

• Holý luk s vybavením podľa špecifikácie v článku 9.3.1 -9.3.11  

Pre divízie v neoficiálnych šampionátoch pozri kapitoly 9.3.1 - 9.3.11, 11.4.2; 
11.10.2  

4.3.5. Vo vlajkovej lukostreľbe (Pozri článok 11.5):  

• Olympijský luk  

• Kladkový luk  

4.3.6. V diaľkovej lukostreľbe (Pozri článok 11.6):  

• Terčový olympijský luk 

• Konvenčný Flight luk  

• Americký dlhý luk  

• Anglický dlhý luk  

• Kladkový diaľkový luk  

• Kladkový terčový luk  

• Nožný luk  
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4.3.7. V lukostreľbe telesne postihnutých, pozri prílohu 8 

• Olympijský luk  

• Kladkový luk  

 

4.3.8. V 3D lukostreľbe 

• Inštinktívny luk 

• Kladkový luk 

• Holý luk 

• Dlhý luk – Longbow 

 

4.3.9. Súťažiaci sa môžu stretať v rôznych častiach tej istej súťaže, ale za žiadnych 
okolností nemožno upravovať program podujatia alebo ho prispôsobovať, aby 
vyhovoval ľubovoľnému súťažiacemu.  
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4.4. KATEGÓRIE  
 
Kombinácia triedy a divízie sa nazýva 'Kategória' podľa nasledujúceho:  

Olympijský luk Ženy RW Olympijský luk Juniorky RJW 

Olympijský luk Muži RM Olympijský luk Juniori RJM 

Olympijský luk Seniorky RMW Olympijský luk Kadetky RCW 

Olympijský luk Seniori RMM Olympijský luk Kadeti RCM 

Kladkový luk Ženy CW Kladkový luk Juniorky CJW 

Kladkový luk Muži CM Kladkový luk Juniori CJM 

Kladkový luk Seniorky CMW Kladkový luk Kadetky CCW 

Kladkový luk Seniori CMM Kladkový luk Kadeti CCM 

Olympijský luk Ženy W1 RWW1 Olympijský luk Muži  W2 RMW2 

Olympijský luk Muži  W1 RMW1 Olympijský luk Ženy stojaci RWS 

Olympijský luk Ženy W2 RWW2 Olympijský luk Muži stojaci RMS 

Kladkový luk Ženy Open CWO Kladkový luk Ženy W1 CWW1 

Kladkový luk Muži Open CMO Kladkový luk Muži W1 CMW1 

Zrakovo postihnutí Ženy WVI Zrakovo postihnutí Muži MVI 

Holý luk Ženy BW Holý luk Juniorky BJW 

Holý luk Muži BM Holý luk Juniori BJM 

Holý luk Kadetky BCW Holý luk Kadeti BCM 

Dlhý luk Ženy LW Dlhý luk Muži LM 

Inštinktívny luk Ženy IW Inštinktívny luk Muži IM 
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4.5. ZOSTAVY 
 
4.5.1. ZOSTAVY TERČOVEJ (VONKAJŠEJ) LUKOSTRE ĽBY  
 

4.5.1.1. FITA zostavy vonkajšej terčovej lukostreľby možno strieľať ako v olympijskej 
tak kladkovej divízii v oddelených častiach. Na Olympijských hrách sa môže 
súťažiť iba v olympijskej divízii. FITA Štandardnú zostavu môžu strieľať len 
súťažiaci divízie FITA štandardný luk.  

4.5.1.2. FITA zostava terčovej lukostreľby pozostáva z 36 šípov strieľaných na každú 
nasledujúcu vzdialenosť v tomto poradí:  

• 60, 50, 40, 30 metrov pre kadetky a seniorky 

• 70, 60, 50, 30 metrov pre ženy, kadetov, juniorky a seniorov  

• 90, 70, 50, 30 metrov pre mužov, juniorov 

Vzdialenosti môžu byť strieľané v opačnom poradí, (o kratších k dlhším) 

Terč o rozmere 122cm sa používa pre vzdialenosti 90,70, 60m (a 50m pre 
kadetky a seniorky) a 80cm terč sa používa na vzdialenosti 50 (iné ako kadetky a 
seniorky), 40 a 30m. Redukovaný terč 80cm v usporiadaní s viacerými stredmi 
možno používať na 30 a 50 metrov.  

4.5.1.3. Dvojitá FITA terčová lukostrelecká zostav pozostáva z dvoch (2) FITA terčových 
zostáv strieľaných následne.  

4.5.1.4. Olympijská zostava pre (divíziu kladkový luk a olympijský luk od 1. apríla 2010  
a len pre divíziu olympijský luk od 1. apríla 2011) pozostáva z:  

• Eliminačného kola, v ktorom je najlepších stoštyri (104) súťažiacich (povinný 
počet pre svetové šampionáty) nasadených podľa ich pozícií z kvalifikačného 
kola (pozri tabuľku Rozpisu vyraďovacej súťaže, príloha 10 a Kniha 2; Príloha 
1.1) strieľa série zápasov v skupinách, každý súboj pozostáva zo stretnutia na 
víťazstvo v piatich setoch po troch (3) šípoch alebo zo stretnutia na víťazstvo v 
troch setoch po šiestich (6) šípoch;  

• Finálového kola, v ktorom najlepších osem (8) súťažiacich postupujúcich z 
eliminačného kola, strieľa individuálne stretnutia, každý súboj pozostáva zo 
stretnutia na víťazstvo v piatich setoch po troch (3) šípoch, vrcholiacej 
súbojom o zlatú medailu. Pri FITA terčovom šampionáte budú zápasy strieľané 
jeden po druhom. Súťažiaci budú striedavo strieľať jeden (1) šíp;  

• Eliminácia družstiev, v ktorej najlepších šestnásť (16) družstiev po troch 
súťažiacich (3) nasadených podľa ich pozícií určených celkovým skóre z 
kvalifikačného kola (pozri tabuľku Rozpisu vyraďovacej súťaže, príloha 10 a 
Kniha 2, Príloha 1.3), strieľa simultánne sériu súbojov, z ktorých každý 
pozostáva zo štyroch (4) sád po šiestich (6) šípoch (2 na súťažiaceho);  

• Finále družstiev, v ktorom najlepšie štyri (4) družstvá súťažiacich, ktoré 
postúpili z eliminačného kola, strieľa série individuálnych súbojov, z ktorých 
každý pozostáva zo štyroch (4) sád po šiestich (6) šípoch (2 na súťažiaceho) s 
vyvrcholením súbojom o zlatú medailu. Na Olympijských hrách družstvá 
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strieľajú striedavo v segmentoch po troch šípoch. Časomiera sa zapína a vypína 
v čase prekročenia 1-metrovej čiary súťažiacim.  

• Eliminácia zmiešaných družstiev, v ktorej najlepších šestnásť (16) družstiev po 
dvoch súťažiacich (2) zložených z najlepšie umiestneného muža a ženy danej 
členskej asociácie a nasadených podľa ich pozícií určených celkovým skóre z 
kvalifikačného kola (pozri tabuľku Rozpisu vyraďovacej súťaže, príloha 10 a 
Kniha 2, Príloha 1.), strieľa simultánne sériu súbojov, z ktorých každý 
pozostáva zo štyroch (4) sád po štyroch (4) šípoch (2 na súťažiaceho); 

• Formát Olympijskej zostavy môže byť upravený aby vyhovel špeciálnym 
štadiónom a umiestneniam, ktoré sú pre lukostreľbu veľmi atraktívne. O 
prípade je potrebné informovať členské asociácie vopred najmenej s ročným 
predstihom. 

• Olympijská zostava je vo všetkých triedach strieľaná na 70 metrov (60 metrov 
pre kadetov a seniorov) do 122 cm terčov.  

4.5.1.5. Kladková vyraďovacia zostava od 1. apríla 2011 pozostáva z: 

• Kladkového eliminačného kola, v ktorom je najlepších stoštyri (104) 
súťažiacich (povinný počet pre svetové šampionáty) nasadených podľa ich 
pozícií z kvalifikačného kola (pozri tabuľku Rozpisu vyraďovacej súťaže, 
príloha 10 a Kniha 2; Príloha 1) a strieľa série zápasov v skupinách, každý 
súboj pozostáva zo štyroch (4) sád po troch (3) šípoch; 

• Finálového kola, v ktorom najlepších osem (8) súťažiacich postupujúcich z 
eliminačného kola, strieľa individuálne stretnutia, každý súboj pozostáva zo 
štyroch (4) sád po troch (3) šípoch, vrcholiacej medailovými súbojmi 
pozostávajúcich zo šiestich sád (6) po troch šípoch (3). Súťažiaci budú 
striedavo strieľať jeden (1) šíp;  

• Eliminácia družstiev, v ktorej najlepších šestnásť (16) družstiev po troch 
súťažiacich (3) nasadených podľa ich pozícií určených celkovým skóre z 
kvalifikačného kola (pozri tabuľku Rozpisu vyraďovacej súťaže, príloha 10 a 
Kniha 2, Príloha 1.3), strieľa simultánne sériu súbojov, z ktorých každý 
pozostáva zo štyroch (4) sád po troch (3) šípoch (1 na súťažiaceho); 

• Finále družstiev, v ktorom najlepšie štyri (4) družstvá súťažiacich, ktoré 
postúpili z eliminačného kola, strieľa série individuálnych súbojov, z ktorých 
každý pozostáva zo štyroch (4) sád po troch (3) šípoch (1 na súťažiaceho), 
vrcholiacej medailovými súbojmi pozostávajúcich zo šiestich sád (6) po troch 
šípoch (3). Tímy strieľajú striedavo 3 šípy. Časomiera sa zapína a vypína v 
čase prekročenia 1-metrovej čiary súťažiacim.  

• Eliminácia zmiešaných družstiev, v ktorej najlepších šestnásť (16) družstiev 
po dvoch súťažiacich (2) zložených z najlepšie umiestneného muža a ženy 
danej členskej asociácie a nasadených podľa ich pozícií určených celkovým 
skóre z kvalifikačného kola (pozri tabuľku Rozpisu vyraďovacej súťaže, 
príloha 10 a Kniha 2, Príloha 1.), strieľa simultánne sériu súbojov, z ktorých 
každý pozostáva zo štyroch (4) sád po štyroch (4) šípoch (2 na súťažiaceho); 

• Kladkové eliminačné a finálové kolá sa strieľajú na 50m a terč zásah/minul. 

4.5.1.6. Kladková 50 m zostava pozostávajúca zo 72 šípov strieľaných na 80cm terč; 
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4.5.1.7. FITA 60 metrová zostava pre kadetov a seniorov pozostáva zo 72 šípov 
strieľaných na vzdialenosť 60 metrov do 122cm terča.  

4.5.1.8. FITA 70 metrová zostava pozostáva zo 72 šípov strieľaných na vzdialenosť 70 
metrov do 122cm terča.  

4.5.1.9. Polovičná FITA zostava pozostáva z osemnástich (18) šípov strieľaných z každej 
vzdialenosti FITA zostavy terčovej lukostreľby.  

4.5.1.10. Zostava FITA 900 pozostáva z tridsiatich (30) šípov z každej z nasledujúcich 
vzdialeností do 122cm terča:  

• 60, 50, 40 metrov pre všetky triedy.  

4.5.1.11. FITA Štandardná zostava pozostáva z tridsiatich šiestich (36) šípov na 50 metrov 
a tridsiatich šiestich (36) šípov na 30 metrov, strieľaných vonku v sadách po 
troch (3) šípoch do desať zónového terča o priemere 122cm na obe vzdialenosti.  

4.5.1.12. Vonkajšia zostava v súboji "Duel Match" strieľanie na 70 metrov do 122cm terča 
(pozri kapitolu 11.2).  

4.5.1.13. Vonkajšia klubová zostava (pozri kapitolu 11.1).  

4.5.1.14. Zostava pre zrakovo postihnutých je popísaná v prílohe 8. 
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4.5.2. ZOSTAVY HALOVEJ LUKOSTRE ĽBY  
 
4.5.2.1. Halové FITA zostavy možno strieľať ako v olympijskej tak kladkovej divízii v 

oddelených divíziách.  

4.5.2.2. Halová FITA zostava na 25 metrov pozostáva z 60 šípov do 60cm terčov alebo 
60cm trojitých terčov pre všetky triedy.  

4.5.2.3. Halová FITA zostava na 18 metrov pozostáva z 60 šípov do 40cm terčov alebo 
40cm trojitých terčov pre všetky triedy.  

4.5.2.4. Kombinovaná halová FITA zostava pozostáva z vyššie uvedených dvoch súťaží 
strieľaných po sebe v poradí ako je uvedené vyššie.  

4.5.2.5. Halová vyraďovacia zostava sa strieľa do 40cm trojitých terčov a pozostáva z:  

• Eliminačného kola, v ktorom najlepších tridsaťdva (32) súťažiacich 
nasadených podľa ich pozícií z kvalifikačného kola (pozri tabuľku Rozpisu 
vyraďovacej zostavy, Príloha 10 a Kniha 3, Príloha 1) strieľa sériu súbojov, 
každý súboj pozostáva zo stretnutia na víťazstvo v piatich setoch po troch (3) 
šípoch; 

• Finálového kola, v ktorom najlepších osem (8) súťažiacich postupujúcich z 
eliminačného kola, strieľa sériu individuálnych súbojov, každý súboj pozostáva 
zo stretnutia na víťazstvo v piatich setoch po troch (3) šípoch, vrcholiacej 
súbojom o zlatú medailu. Súťažiaci sa budú striedať v strieľaní jedného šípu;  

• Eliminácia družstiev, v ktorej najlepších šestnásť (16) družstiev po troch 
súťažiacich (3) nasadených podľa ich pozícií určených celkovým skóre z 
kvalifikačného kola (pozri tabuľku Rozpisu vyraďovacej súťaže, Príloha 10 a 
Kniha 3; Príloha 1.2), strieľa simultánne sériu súbojov, z ktorých každý 
pozostáva zo štyroch (4) sád o šiestich (6) šípoch (2 na súťažiaceho) 
strieľaných na vzdialenosť 18 metrov;  

• Finále družstiev, v ktorom najlepšie štyri (4) družstvá súťažiacich, ktoré 
postúpili z eliminačného kola, strieľa série individuálnych súbojov, z ktorých 
každý pozostáva zo štyroch (4) sád o šiestich (6) šípoch (2 na súťažiaceho) 
strieľaných na vzdialenosť 18 metrov, vrcholiacej súbojom o zlatú medailu.  

4.5.2.6. Vertikálne trojité terče sú povinné pre halové majstrovstvá sveta.  

4.5.2.7. Zostavy v dueloch sa strieľa celá do vertikálnych trojitých terčov o priemere 
40cm (pozri kapitolu 11.2).  

4.5.2.8. Klubová halová zostava (pozri kapitolu 11.1). 

4.5.2.9. Zostava pre zrakovo postihnutých je popísaná v prílohe 8.  
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4.5.3. ZOSTAVY TERÉNNEJ LUKOSTRE ĽBY 
 
4.5.3.1. FITA zostavy terénnej lukostreľby možno strieľať v divíziách holý luk, 

olympijský a kladkový luk, strieľaných v oddelených častiach. Pozri kapitolu 
11.4.2 ohľadom divízií v miestnych turnajoch, ktoré nie sú šampionátmi.  

4.5.3.2. Terénna FITA zostava pozostáva z ľubovoľného počtu terčov o celkovom počte v 
rozmedzí od 12 do 24 terčov, ktorý je deliteľný štyrmi (4), a tromi (3) šípmi 
strieľanými na jeden terč. Tieto terče budú umiestnené pozdĺž trasy s takými 
ťažkosťami pre mierenie a streľbu, ktoré terén poskytuje a duch a tradície tejto 
disciplíny vyžadujú. Vzdialenosti terčovníc sú stanovené v článkoch 4.5.3.7, 
4.5.3.8 a 4.5.3.9. Trasa môže byť celá známe alebo neznáme vzdialenosti alebo v 
kombinácii známych a neznámych vzdialeností a strieľanie ľubovoľným počtom 
priechodov trasou alebo streľbou do terčov do vejára.  

4.5.3.2.1. Zostava môže byť strieľaná dvomi prechodmi jedným 
okruhom terčov s výnimkou majstrovstiev sveta 

4.5.3.2.2. Kdekoľvek je to možné, strelecké pozície budú 
kombinované 

4.5.3.3. FITA zostava Hrot šípu (Arrowhead Round) pozostáva z ľubovoľného počtu 
terčov o celkovom počte v rozmedzí od 24 do 48 terčov, ktorý je deliteľný štyrmi 
(4), čo sú dve kompletné FITA terénne súťaže. Vzdialenosti terčovníc sú 
stanovené v článkoch 4.5.3.7, 4.5.3.8 a 4.5.3.9. Súťaž môže byť strieľaná celá na 
známych vzdialenostiach, neznámych vzdialenostiach jedna trasa známe 
vzdialenosti a druhá neznáme vzdialenosti, alebo dve trasy s kombináciou 
známych a neznámych vzdialeností.  

4.5.3.4. FITA Lesná zostava (Forest Round) pozostáva z ľubovoľného počtu terčov v 
rozmedzí od 12 do 24, deliteľnom štyrmi (4), s počtom do troch šípoch (3) na 
terč. Táto súťaž je normálne strieľaná na neznáme vzdialenosti, ale môže byť 
strieľaná na známe vzdialenosti, ak sú vzdialenosti ponechané v rozmedzí 
stanovenom v kapitole 11.4.3.2.  

4.5.3.5. FITA 3D zostava (pozri kapitolu 11.3).  

4.5.3.6. FITA zostava majstrovstiev sveta v terénnej lukostreľbe, v ktorom nie sú 
priechody trasou alebo terče do vejára, pozostáva z:  

• Kvalifikačného kola, dvoch FITA terénnych zostáv, každá na 24 terčov, jedna 
na neznáme vzdialenosti strieľaná prvý deň súťaže a jedna na známe 
vzdialenosti  (dlhá trasa) na druhý deň;  

• Eliminačných kôl, prvého eliminačného kola, v ktorom najlepších šestnásť (16) 
súťažiacich v každej triede a divízii strieľa dvanásť (12) terčov na známe 
vzdialenosti, 3 šípy na terč. V druhom eliminačnom kole najlepších osem (8) 
súťažiacich v každej triede a divízii bude strieľať osem (8) terčov na známe 
vzdialenosti, 3 šípy na terč. Ak je menej ako 17 alebo 9 súťažiacich, všetci 
budú pripustení do zodpovedajúceho eliminačného kola; 

• Finálového kola, v ktorých najlepší štyria (4) súťažiaci v každej triede a divízii 
strieľa dva (2) súboje (semifinále a medailové finále) pozostávajúce zo štyroch 
(4) terčov na známe vzdialenosti a troch (3) šípov na terč (pozri 4.5.3.10).  
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4.5.3.6.1. V prvom súboji súťažiaci číslo jedna (1) strieľa proti súťažiacemu 
číslo štyri (4) a súťažiaci číslo dva (2) strieľa proti súťažiacemu 
číslo tri (3). 

Porazení postúpia do súboja o bronzovú medailu a víťazi bojujú o 
zlatú.  

Títo štyria súťažiaci prejdú trasou v jednej skupine sprevádzaní 
rozhodcom.  

V semifinále pár pozostávajúci zo súťažiacich č 2 a č 3 bude 
strieľať ako prvý a pár pozostávajúce zo súťažiacich č 1 a č 4 
bude strieľať ako druhý na všetkých terčoch.  

V medailových finále súťažiaci strieľajúci o bronz budú strieľať 
ako prví na všetkých terčoch, nasledovaní súťažiacimi o zlato.  

• Eliminačná súťaž družstiev (štvrťfinále) pozostáva z ôsmich najlepších (8) 
družstiev v každej triede, skladajúcich sa z troch (3) súťažiacich, jeden 
súťažiaci z každej divízie.  

4.5.3.6.2. Sú nasadzovaní podľa pozícií daných celkovým skóre (tri najvyššie 
skóre) v kvalifikačnom kole. Zloženie družstva bude určené 
kapitánom družstva. Budú strieľať štyri (4) súboje každý z ôsmich 
(8) terčov na známe vzdialenosti. Každý súťažiaci strieľa jeden (1) 
šíp na terč z kolíka svojej divízie. (Pozri tabuľku rozpisu). Víťazi 
každého súboja postupujú do finále. 

• Finále družstiev pozostáva zo štyroch najlepších (4) družstiev (Semi-Finalisti) 
v každej triede, obsadené jedným (1) súťažiacim z každej divízie.  

4.5.3.6.3. Strieľajú dva (2) zápasy do štyroch (4) terčov na známe 
vzdialenosti každý. Každý súťažiaci strieľa jeden (1) šíp na terč z 
kolíka svojej divízie. Porazené družstvá postupujú do súboja o 
bronz a víťazné družstvá bojujú o zlatú medailu (Medailové 
finále). Obidva medailové súboje sú strieľané do dodatočných 
štyroch (4) terčov na známe vzdialenosti (strelecké postupy - pozri 
individuálne finále).  

4.5.3.6.4. Vo finálových kolách súťažiaci zaradení ako jednotka a dvojka 
budú strieľať z ľavej streleckej pozície.  

 

4.5.3.7. Zostava pre neznáme vzdialenosti  

    Vzdialenosť v metroch 

Počet terčov Priemer Žltý kolík Modrý kolík Červený kolík 

12 terčov v 
terénnych 

terčov  Holý luk Kadeti Holý luk Kadeti Olympijský 

zostave v cm   Olympijský a Kladkový 

max - min #     Kladkový Kadeti   

2 - 4 Ø 20 5 - 10 5 - 10 10 - 15 

2 - 4 Ø 40 10 - 15 10 - 20 15 - 25 

2 - 4 Ø 60 15 - 25 15 - 30 20 - 35 

2 - 4 Ø 80 20 - 35 30  - 45 35 - 55 
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4.5.3.7.1. Vzdialenosti terčov rovnakej veľkosti by sa mali meniť medzi 
dlhou, strednou a krátkou vzdialenosťou a odporúča sa používať 
rôzne veľkosti terčovníc. Kolíky môžu byť kombinované kdekoľvek 
je to možné. 

4.5.3.8. Zostava pre známe vzdialenosti  

    Vzdialenosť v metroch 

Počet terčov Priemer Žltý kolík Modrý kolík Červený kolík 

  
terénnych 

terčov  Holý luk Kadeti Holý luk Kadeti Olympijský 

   v cm   Olympijský a Kladkový 

      Kladkový Kadeti   

3 Ø 20 5 - 10 - 15 5 - 10 - 15 10 - 15 - 20 

3 Ø 40 10 - 15 - 20 15 - 20 - 25 20 - 25 - 30 

3 Ø 60 20 - 25 - 30 30 - 35 - 40 35 - 40 - 45 

3 Ø 80 30 - 35 - 40 40 - 45 - 50 50 - 50 - 60 

 

4.5.3.8.1. Tieto 5m vzdialenosti môžu byť upravené + /-2m podľa potreby, 
ale na kolíku bude vyznačená správna vzdialenosť v tolerancii: 

 vzdialenosti medzi 5-15metrů = + /-25cm;  

vzdialenosti medzi 15-60 metre = + /-1m = 100cm.  

Na kolách na známe vzdialenosti by ste mali používať 2 ks 60 cm 
terčov, kde to je aplikovateľné.  

Ak trať pozostáva zo 16 terčov pridajte  terče na strednú 
vzdialenosť pre každú veľkosť terča .Ak trať pozostáva z 20 terčov 
pridajte ľ terče pre krátku a dlhú vzdialenosť pre každú veľkosť 
terča.   
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4.5.3.9. Zostava pre známe vzdialenosti (Krátka trasa - ostatné turnaje) 

    Vzdialenosť v metroch 

Počet terčov Priemer Žltý kolík Modrý kolík Červený kolík 

12 terčov v 
terénnych 

terčov  Holý luk Kadeti Holý luk Kadeti Olympijský 

zostave v cm   Olympijský a Kladkový 

max - min #     Kladkový Kadeti   

2 - 4 Ø 20 5 - 10 5 - 10 10 - 15 

2 - 4 Ø 40 10 - 15 10 - 20 15 - 25 

2 - 4 Ø 60 15 - 25 15 - 30 20 - 35 

2 - 4 Ø 80 20 - 35 30  - 45 35 - 55 

  

4.5.3.9.1. Tieto vzdialenosti môžu byť ľubovoľné v danom rozmedzí, správna 
vzdialenosť má byť označená na kolíku v tolerancii: 

vzdialenosti medzi 5-15m = + /-25cm;  

vzdialenosti medzi 15-60m = + / -1m 100cm)  

Krátke kolo môže byť strieľané v jednom okruhu alebo vejármi, 
pre každú veľkosť stredu na 12 terčov (jedna sada). Pri využití 
okruhu a/alebo vejára je potrebné značiť vzdialenosti len pre prvý 
kolík  .  

Kolíky možno kombinovať kdekoľvek je to možné. Na tratiach so 
známymi vzdialenosťami by ste mali používať 2 ks 60 cm terčov.  

4.5.3.10. Zostava pre eliminačné kolo  

Iba 12 terčov na známe vzdialenosti, podľa tabuľky.  

Iba 8 terčov na známe vzdialenosti, podľa zvýraznenej časti tabuľky.  

 

      Vzdialenosti v metroch 

Počet Priemer Počet stredov Modrý kolík Červený kolík 

terčov 
terénnych terčov 

v   Holý luk Olympijský 

  cm     Kladkový 

1 Ø 20 12 -15 20 

1 Ø 40 4 25 30 

1 Ø 60 2 35 40 

1 Ø 80 1 40 50 

1 Ø 40 4 15 20 

1 Ø 60 2 35 40 

1 Ø 60 2 30 35 

1 Ø 80 1 45 55 

1 Ø 20 12 10 15 

1 Ø 40 4 20 25 

1 Ø 60 2 40 45 

1 Ø 80 1 50 60 
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4.5.3.10.1. Vzdialenosti podľa tabuľky môžu byť upravené o + /-2m. Správna 
vzdialenosť má byť označená na kolíku v tolerancii:  

vzdialenosti medzi 5-15m = + /-25cm;  

vzdialenosti medzi 15-60m = + /-1m (100cm) 

4.5.3.11. Zostavy pre finálové kolá (a štvrťfinále družstiev)  

8 terčov so známymi vzdialenosťami 

      Vzdialenosti v metroch 

Počet Priemer Počet stredov Modrý kolík Červený kolík 

terčov 
terénnych terčov 

v   Holý luk Olympijský 

  cm     Kladkový 

1 Ø 20 12 15 20 

1 Ø 40 4 25 30 

1 Ø 60 2 35 40 

1 Ø 80 2 45 55 

1 Ø 20 12 10 15 

1 Ø 40 4 20 25 

1 Ø 60 2 40 45 
1 Ø 80 2 50 60 

  

4.5.3.11.1. Pre finálové kolá možno použiť systém "Zásah - minul" (pozri 
článok 9.2.1.3) a ak sú k dispozícii dostupné terče sklápacieho 
typu, ak je v pozvánke uvedené detailné vysvetlenie (pozri článok 
3.6.1.1).  

4.5.3.11.2. Terče môžu byť umiestnené v ľubovoľnom poradí, ale posledné 
štyri terče tejto tabuľky budú použité na súboj o zlatú medailu.  

4.5.3.11.3. Vo finálových kolách každá trieda a divízie vytvorí skupinu, ktorá 
štartuje v tomto poradí:  

• Holý luk ženy;  

• Holý luk muži;  

• Olympijský luk ženy;  

• Olympijský luk muži;  

• Kladkový luk ženy;  

• Kladkový luk muži.  

4.5.3.11.4. Organizátori rozhodnú o tom, či budú finálové kolá strieľané 
nepretržite, alebo bude prestávka medzi semifinále a medailovými 
finále. Takáto reorganizácia skupín prebehne po štvrtom terči. V 
prípade zhody v semifinále by zhoda mala byť rozhodnutá na 
štvrtom terči pred reorganizáciou skupín. Organizátori môžu 
povoliť, aby rôzne triedy strieľali na odlišných tratiach pre 
zrýchlenie súťaže.  
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4.5.3.11.5. Vyššie uvedené skupiny štartujú na terči č 1 finálovej trate čo 
najskôr.  

4.5.3.12. Lesná zostava  

4.5.3.13. Terénna klubová zostava - Handicap Systém  

4.5.3.14. Rekreačné zostavy v terénnej lukostreľbe  

 

4.5.4. LYŽIARSKA LUKOSTRE ĽBA 
 
4.5.4.1. Lyžiarska lukostreľba je disciplína kombinujúci beh na lyžiach a lukostreľbu. 

(Pozri kapitola 10) 

  

4.5.5. VLAJKOVÁ LUKOSTRE ĽBA 
 
4.5.5.1. Pozri kapitolu 11.5 

  

4.5.6. DIAĽKOVÁ LUKOSTRE ĽBA 
 
4.5.6.1. Pozri kapitolu 11.6  

 

4.5.7. 3D- LUKOSTREĽBA 
  
4.5.7.1. Pozri kapitolu 11.10 (3D)  

 

4.5.8. ZOSTAVY BEŽECKEJ LUKOSTRE ĽBY 
  
4.5.8.1. Bežecká lukostreľba kombinuje cezpoľný beh a lukostreľbu. (Pozri kapitolu 11.8) 
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4.6. PRETEKY  A TURNAJE 
 
4.6.1. Súťaže, pri ktorých je vydaná samostatná výsledková listina a udelená samostatná 

súprava cien a / alebo titulov, je nazývaná pretekom.  

4.6.2. Turnaj je organizované súťaženie skladajúce sa z jedného alebo viacerých 
pretekov.  

4.6.2.1. Tam kde turnaje pozostávajú zo závodov patriacich viac ako 
jednej disciplíne, ako sa upresňuje v článku 4.1, program sa bude 
riadiť poradím, v ktorom sú disciplíny uvedené.  

 

4.7. FITA PRETEKY 
  
4.7.1. Iba turnaje pozostávajúce z jednej alebo viacerých nasledujúcich disciplín, ako je 

detailne popísané v príslušnom článku streleckých pravidiel, môžu získať 
oficiálne uznanie FITA.  

4.7.2. V disciplíne terčová lukostreľba (vonkajšia):  

• Pre divíziu olympijský a kladkový luk v triedach ženy, muži, kadeti, kadetky, 
juniorky, juniori, seniorky a seniori:  

− FITA zostava v terčovej lukostreľbe (vonkajšia) 

− FITA zostava v terčovej lukostreľbe družstiev  

− Dvojitá FITA zostava v terčovej lukostreľbe 

− Dvojitá FITA zostava v terčovej lukostreľbe družstiev  

− FITA zostava na 70 metrov  

− FITA zostava na 60 metrov - kadeti a seniori 

− FITA zostava na 70 metrov družstiev  

− FITA zostava na 60 metrov - kadeti a seniori družstvá  

− Olympijská zostava (len pre divíziu olympijský luk od apríla 2011) 

− Olympijská zostava - kadeti a seniori (len pre divíziu olympijský luk od 
apríla 2011) 

− Olympijská zostava družstiev  

− Olympijská zostava družstiev - kadeti a seniori 

− Olympijská zostava zmiešaných družstiev (len pre divíziu olympijský luk 
od apríla 2011) 

− Kladková 50m zostava (od apríla 2011) 

− Kladková 50m zostava družstiev (od apríla 2011) 

− Kladková zostava (od apríla 2011) 

− Kladková zostava družstiev (od apríla 2011) 
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− Kladková zostava zmiešaných družstiev (od apríla 2011) 

• Pre divíziu štandardný luk:  

− FITA Štandardná zostava - ženy  

− FITA Štandardná zostava - muži  

− FITA Štandardná zostava - kadetky  

− FITA Štandardná zostava - kadeti  

− FITA Štandardná zostava - juniorky  

− FITA Štandardná zostava – juniori 

4.7.3. V disciplíne halová lukostreľba:  

• Pre divíziu reflexná a kladkový luk v triedach ženy, muži, juniorky, juniori, 
(kadeti a kadetky), seniorky a seniori:  

− 25 metrová FITA halová zostava  

− 18 metrová FITA halová zostava 

− Kombinovaná FITA halová zostava  

− Halová vyraďovacia zostava 

− Halová vyraďovacia zostava družstiev  

4.7.4. V disciplíne terénna lukostreľba:  

• Pre divíziu holý, olympijský a kladkový luk v triedach ženy, muži, juniorky, 
juniori, (kadeti a kadetky), seniorky a seniori:  

− Zostava FITA terénna  

− FITA zostava majstrovstiev sveta v terénnej lukostreľbe  

− FITA zostava Hrot šípu (Arrowhead Round)  

4.7.5. V disciplíne Lyžiarska lukostreľba - Lukostrelecký biatlon pozri kapitolu 10  

4.7.6. V disciplíne Clout Archery - Na vlajku pozri kapitolu 11.5  

4.7.7. V disciplíne Diaľková lukostreľba pozri kapitolu 11.6  

4.7.8. V disciplíne 3D lukostreľba pozri kapitolu 11.10 (3D)  

4.7.9. V disciplíne Bežecká lukostreľba (obdoba Lyžiarskej lukostreľby) pozri kapitolu 
11.8 

4.7.10. V disciplínach lukostreľby pre telesne postihnutých pozri prílohu 8 

 

4.8. OFICIÁLNE UZNÁVANIE TURNAJOV 
 
4.8.1. FITA oficiálne uznáva turnaje pre jeden alebo viac nasledujúcich účelov:  

• Súťaženie o svetové tituly (Majstrovstvá Sveta)  

• Súťaženie o Olympijské tituly (Olympijský turnaj v lukostreľbe)  
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• Súťaženie o paralympijské tituly (Paralympijský turnaj v lukostreľbe) 

• Súťaženie o poradie vo svete 

• Registrácia svetových rekordov 

• Súťaženie o FITA výkonnostné ocenenia (ocenenie FITA Star, FITA Arrow, 
FITA Target a FITA Arrowhead) 

• Zahrnutie do oficiálneho kalendára hlavných medzinárodných lukostreleckých 
závodov  

• Získanie kvalifikácie na Olympiádu a Paralympiádu. 

4.8.2. Požiadavky na oficiálne uznanie turnajov FITA.  

4.8.2.1. Pre získanie oficiálneho uznania musia turnaj vyhovovať 
organizačným štandardom vyložených v zodpovedajúcich 
článkoch pre každý typ so zreteľom na:  

• Registráciu u FITA;  

• Oznámenie a/alebo pozvánky  

• Účasť súťažiacich z iných členských asociácií  

• Poradie streľby (terče/zoznam skupín)  

• Rozhodovanie  

• Zverejnenie výsledkov.  

4.8.2.2. Členská organizácia, ktorá si želá získať oficiálne uznanie turnaja 
FITA, musí oznámiť toto písomne generálnemu tajomníkovi do 7 
dní pre začiatkom turnaja vrátane:  

• Názvu turnaja, ak nejaký má  

• Pretekov, ktoré zahŕňa  

• Jasného geografického miesta určenia (napríklad mesto alebo 
kraj)  

• Či je turnaj otvorený družstvám a/alebo individuálnym členom 
iných členských asociácií.  

4.8.2.3. Zabezpečiť riadiaceho streľby a rozhodcov v počte 1 na desať 
terčovníc, a v prípade medzinárodného turnaja trojčlennú 
odvolaciu komisiu. Všetci rozhodcovia musia mať akreditáciu 
vlastnej členskej základne alebo FITA.  

4.8.2.4. Zmeny informácií požadovaných na základe článku 4.8.2.2 môžu 
byť akceptované Generálnym tajomníkom len ak sú oznámené 
aspoň sedem (7) dní pred prvým dňom, kedy prebieha streľba.  

 

4.9. TURNAJE O SVETOVÉ REKORDY  
 
4.9.1. Všetky turnaje pre disciplíny terčovej a halovej lukostreľby zodpovedajú 

článkom 4.8.2 budú tiež platné pre uznávanie svetových rekordov ako sa definuje 
v Kapitole 5.  
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 KAPITOLA 5  

 
TITULY A REKORDY  
 
 
5.1. TITULY MAJSTRA SVETA  
 
5.1.1. Majstrovstvá sveta v terčovej lukostreľbe pre divízie olympijský a kladkový luk:  

• Majsterka sveta  

• Majster sveta  

• Majsterka sveta družstiev  

• Majster sveta družstiev  

• Majster sveta zmiešaných družstiev 

• Majsterka sveta - kadetky  

• Majster sveta - kadeti 

• Majsterka sveta - kadetky družstvá  

• Majster sveta - kadeti družstvá  

• Majster sveta zmiešaných družstiev kadetov 

• Juniorská majsterka sveta  

• Juniorský majster sveta  

• Juniorská majsterka sveta družstiev  

• Juniorský majster sveta družstiev  

• Majster sveta zmiešaných družstiev juniorov 

• Majsterka sveta senioriek 

• Majster sveta seniori.  

5.1.2. Majstrovstvá sveta v halovej lukostreľbe pre divízie olympijský a kladkový luk:  

• Majsterka sveta  

• Majster sveta  

• Majsterka sveta družstiev  

• Majster sveta družstiev  

• Juniorská majsterka sveta  

• Juniorský majster sveta  

• Juniorská majsterka sveta družstiev  
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• Juniorský majster sveta družstiev  

• Majsterka sveta senioriek 

• Majster sveta seniorov  

5.1.3. Majstrovstvá sveta  v terénnej lukostreľbe pre divízie holý luk, olympijský a 
kladkový luk:  

5.1.3.1. Individuálne tituly: 

• Majsterka sveta  

• Majster sveta  

• Juniorská majsterka sveta  

• Juniorský majster sveta  

• Majsterka sveta seniorov  

• Majster sveta seniorov  

5.1.3.2. Tituly družstva (1-holý luk, 1-olympijský a 1-kladkový):  

• Majsterka sveta družstiev  

• Majster sveta družstiev  

• Juniorská majsterka sveta družstiev  

• Juniorský majster sveta družstiev.  

5.1.4. Lukostrelecký biatlon  

Pozri kapitolu 10  

5.1.5. 3D Lukostreľba  

• Majsterka sveta  

• Majster sveta  

• Majsterka sveta družstiev  

• Majster sveta družstiev  

5.1.6. Diaľková lukostreľba  

Pozri kapitolu 11.6 súvislosti divízií 

• Majsterka sveta  

• Majster sveta  

• Juniorská majsterka sveta  

• Juniorský majster sveta.  

5.1.7. Bežecká lukostreľba (pozri kapitolu 11.8) 

5.1.8. Lukostreľba telesne postihnutých (pozri prílohu 8)  
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5.2. SVETOVÉ REKORDY - DEFINÍCIE  
 
5.2.1. Nový svetový rekordu je dosiahnutý, pokiaľ je skóre aspoň o jeden bod vyššie, 

alebo v streľbe do diaľky dosiahnutá vzdialenosť o jeden centimeter dlhšia, ako je 
hodnota existujúceho rekordu.  

5.2.2. V prípade ideálneho skóre streleného v terčovej lukostreľbe (vonkajšej) zahrnie 
nový rekord počet vnútorných 10-tek (X) a je potrebné minimálne o jedno X viac 
ako u rekordu existujúceho.  

 

5.3. SVETOVÉ REKORDY  
 
5.3.1. Svetové rekordy sa uznávajú  

5.3.1.1. V terčovej lukostreľbe ženy, muži, kadeti, kadetky, juniorky, 
juniori, seniorky a seniori v divíziách olympijský a kladkový luk 
(podľa toho čo prináleží):  

• Jednotlivci vo FITA terčovej zostave (144 šípov);  

• Jednotlivci na 90 metrov (36 šípov);  

• Jednotlivci na 70 metrov (36 šípov);  

• Jednotlivci na 60 metrov (36 šípov);  

• Jednotlivci na 50 metrov - kadetky a seniorky (36 šípov do 
122cm terča);  

• Jednotlivci na 50 metrov (36 šípov do 80cm terča);  

• Jednotlivci na 40 metrov – kadetky a seniorky (36 šípov);  

• Jednotlivci na 30 metrov (36 šípov);  

Svetové rekordy na vyššie uvedené vzdialenosti možno strieľať len 
ako súčasť FITA zostavy jednotlivcov (144 šípov).  

• Jednotlivci vo FITA zostave na 70 metrov (72 šípov);  

• Jednotlivci vo FITA zostave na 60 metrov - kadeti a seniori (72 
šípov); 

• Kladková 50m zostava (72 šípov) (od apríla 2011) 

• FITA zostava družstiev (3 x 144 šípov);  

• FITA zostava družstiev na 70 metrov (3 x 72 šípov);  

• FITA zostava družstiev na 60 metrov - kadeti (3 x 72 šípov);  

• Kladková 50m zostava družstiev (3 x 72 šípov) (od apríla 
2011); 

• Olympijská vyraďovacia zostava družstiev (24 šípov); 

•  Olympijská vyraďovacia zostava zmiešaných družstiev (16 
šípov); 

• Olympijská vyraďovacia zostava družstiev - Kadeti (24 šípov)  
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• Olympijská vyraďovacia zostava zmiešaných družstiev - Kadeti 
(16 šípov); 

5.3.1.2. V Halovej lukostreľbe ženy, muži, kadeti, kadetky, juniorky, 
juniori, seniorky a seniori v divíziách olympijský a kladkový luk 
(podľa toho čo prináleží):  

• Jednotlivci na 25 metrov (60 šípov do ľubovoľného 60 cm 
terča);  

• Jednotlivci na 18 metrov (60 šípov do ľubovoľného 40 cm 
terča);  

• Jednotlivci halová vyraďovacia zostava (12 šípov);  

• Halová vyraďovacia zostava družstiev (24 šípov);  

5.3.1.3. V streľbe do diaľky ženy, muži, juniorky a juniori vo FITA 
súťažiach uvedených v článku 11.6.4.  

5.3.1.4. Pre lukostreľbu telesne postihnutých pozri Prílohu 8 

 

5.4. TURNAJE O SVETOVÉ REKORDY 
 
5.4.1. Nasledujúce turnaje sú automaticky považované za turnaje o svetové rekordy:  

• Olympijské hry a Paralympijské hry 

• Majstrovstvá sveta  

• Turnaje o poradie vo svete  

Všetky ostatné turnaje nie sú automaticky považované za turnaje o svetový 
rekord a je potrebné, aby vyhoveli všetkým požiadavkám podľa špecifikácie v 
článkoch 4.8.2 a 5.5.1.1.  

5.4.2. Všetky turnaje pre disciplíny terčovej a halovej lukostreľby vyhovujúce článku 
6.4 budú tiež platné pre uznanie svetových rekordov ako je definované v článku 
5.2.  

5.4.3. Svetové rekordy družstiev môžu byť zaznamenané na turnajoch, kde prebieha 
súťaž aspoň jedného družstva z troch rôznych krajín. Každé družstvo sa bude 
skladať z troch žien alebo troch mužov.  

5.4.4. Svetové rekordy môžu byť zaznamenané v terčovej zostave FITA, dvojitej FITA 
zostave, vo FITA zostave na 70 metrov, vo FITA zostave na 60m - kadeti, v 
Olympijskej zostave a Olympijskej zostave kadetov (60m), v halovej zostave a 
streľbe na diaľku ako je definované v článku 5.3.  

 

5.5. POTVRDZOVANIE SVETOVÝCH REKORDOV 
 
5.5.1. Svetové rekordy dosiahnuté na Olympijských a Paralympijských hrách, 

majstrovstvách sveta a závodoch o poradie vo svete sú potvrdené automaticky, 
ako náhle sú na turnajoch oficiálne vyhlásené skóre. Rekordy dosiahnuté na iných 
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turnajoch vyhovujúcich článkov 4.8.2 a 6.4.6 sú predmetom potvrdzovania 
generálnym sekretárom.  

5.5.1.1. Skóre dosiahnuté na iných turnajoch musia byť zaslané 
Generálnemu tajomníkovi nie neskôr ako desať (10) dní po 
turnaji.  

Rekordu sa môže domáhať každý a musí to byť sprevádzané 
vyjadrením členskej asociácie, pod ktorej vedením bol turnaj 
organizovaný, vrátane:  

• Mena, popisu, miesta a dátumu konania turnaja  

• Potvrdenie, že tento turnaj bol organizovaný podľa FITA 
pravidiel  

• Potvrdenie, že súťažiaci, ktorého je rekordné skóre, bol v 
danom čase členom asociácie  

• Mená, národnosť a kategóriu súťažiaceho  

• Kompletné výsledkové listiny  

• Detaily nárokovaného rekordu, podložené originálnou 
bodovačkou alebo náležite osvedčenou kópiou.  

5.5.1.2. Generálny tajomník potvrdí nárok na svetový rekord okamžite po 
jeho prijatí. 

5.5.1.3. Ak by svetový rekord mal byť prekonaný dvoma alebo viacerými 
vyrovnanými skóre dosiahnutými toho istého dňa, súťažiaci budú 
vyhlásení spoločnými držiteľmi svetového rekordu.  

5.5.1.4. Držanie svetového rekordu bude ocenené diplomom uvádzajúcim 
výsledok a miesto, kde bol rekord dosiahnutý.  

 

5.6. OLYMPIJSKÉ REKORDY  
 
5.6.1. Existujú tieto Olympijské rekordy:  

5.6.1.1. Jednotlivci: ženy a muži:  

• FITA zostava na 70 metrov (72 šípov)  

• Olympijská vyraďovacia zostava (12 šípov).  

5.6.1.2. Družstvá: Ženy a Muži:  

• FITA zostava na 70 metrov (3 x 72 šípov);  

• Olympijská vyraďovacia zostava družstiev (24 šípov). 

  

5.7. POTVRDZOVANIE OLYMPIJSKÝCH REKORDOV  
 
5.7.1. Olympijské rekordy sú potvrdené automaticky, ako náhle je skóre oficiálne.  
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KAPITOLA 6  
 
 
MEDAILY, TROFEJE, OCENENIA  
 
 
6.1. MEDAILY 
 
6.1.1. FITA medaily majstrovstiev sveta sa udeľujú prvému, druhému a tretiemu 

umiestnenému v každom závode majstrovstiev sveta.  

  

6.2. CENY A TROFEJE 
  
6.2.1. Na majstrovstvách sveta FITA sa udeľujú diplomy súťažiacim, ktorí sa umiestnili 

na 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. mieste v každom závode jednotlivcov. .  

6.2.2. Ceny šampionátov by mali byť udeľované súťažiacim, ktorí sa umiestnili na 
prvom, druhom a treťom mieste v kvalifikačnej súťaži.  

6.2.2.1. Organizátori môžu udeliť aj iné ceny podľa svojho uváženia. 

 

6.3. FITA VÝKONNOSTNÉ OCENENIA  
 
6.3.1. FITA môže uznať za platné získanie FITA ocenenia a registráciu svetového 

rekordu istý počet turnajov organizovaných každou členskou asociáciou ako je 
špecifikované v článku 4.8.2  

6.3.1.1. Tieto ocenenia sa udeľujú, keď súťažiaci prvýkrát dosiahne 
zodpovedajúceho skóre vo vhodnom závode.  

6.3.1.2. Ocenenie možno nárokovať len raz za každé dosiahnuté skóre.  

6.3.2. V disciplíne terčová lukostreľba sú FITA Hviezdy vzhľadom ku skóre získanému 
vo FITA súťažiach nasledujúcim spôsobom:  

6.3.2.1. Divízia olympijský luk : FITA hviezda na štíte:  

OCENENIE FITA HVIEZDA (STAR) - Olympijský 

  Hviezda Hviezda na Hviezda na Hviezda na Hviezda na Hviezda na 

    čiernom modrom červenom zlatom purpurovom 

Muži 
a 1000 1100 1200 1300 1350 1400 

Ženy bodov bodov bodov bodov bodov bodov 
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6.3.2.2. Divízia kladkový luk: FITA hviezda na kruhovom podklade:  

OCENENIE FITA HVIEZDA (STAR) – Kladkový 

  Hviezda Hviezda na Hviezda na Hviezda na Hviezda na Hviezda na 

    čiernom modrom červenom zlatom Purpurovom 

Muži 
a 1000 1100 1200 1300 1350 1400 

Ženy Bodov bodov bodov bodov bodov Bodov 

 

6.3.2.3. Kadeti a seniori divízia olympijský a kladkový luk: FITA kadetská 
hviezda:  

FITA STRIEBORNÁ HVIEZDA (STAR) - Olympijský a Kladkový 

  Hviezda Hviezda na Hviezda na Hviezda na Hviezda na Hviezda na 

    čiernom modrom červenom zlatom Purpurovom 

Muži 
a 1000 1100 1200 1300 1350 1400 

Ženy bodov bodov bodov bodov bodov Bodov 

 

6.3.3. V disciplíne terčová lukostreľba (divízia štandardný luk) sú ocenenia FITA 
štandardná zostava.  

6.3.3.1. Toto ocenenie je šíp v kruhovom odznaku prekrytý slovami "FITA 
Standard Round Award ":  

OCENENIE FITA ŠTANDARD 

  Šíp na bielom Šíp na čiernom Šíp na modrom Šíp na červenom šíp na zlatom 

Muži 500 530 560 590 620 

Ženy 475 505 535 565 595 

 

6.3.3.2. Aby bol súťažiaci oprávnený pre ocenenie FITA Standard Round 
Award, nesmie dosiahnuť ocenenie FITA Hviezda 1000 bodov 
alebo vyššie s použitím olympijského alebo kladkového luku.  

6.3.4. V disciplíne Terčová lukostreľba existuje ocenenia FITA Terč:  

6.3.4.1. Tieto odznaky sú na kruhovom podklade s lemom a udeľované za 
skóre uvedené v tabuľke nižšie v nasledujúcich súťažiach:  

• FITA 70 m zostava (72 šípov);  

• polovičná FITA zostava (72 šípov);  

• FITA zostava 900 (90 šípov);  

• 25 metrov FITA halová zostava (60 šípov);  

• 18 metrov FITA halová zostava (60 šípov);  
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OCENENIE FITA TERČ  - Olympijský + Kladkový                                                                             
(všetky triedy muži a ženy) 

Terč na bielom na čiernom na modrom na červenom na zlatom na purpurovom 

FITA 70m 500 550 600 650 675 700 

½ FITA 500 550 600 650 675 700 

FITA 900 750 800 830 860 875 890 

25m hala 500 525 550 575 585 595 

18m hala 500 525 550 575 585 595 

 

6.3.4.2. Existuje ocenenie FITA kadetský a seniorský terč pre:  

• Zostava FITA 60 m Kadeti (72 šípov) 

• Polovičná FITA 

FITA STRIEBORNÝ TERČ  - Olympijský + Kladkový (muži a ženy) 

Terč 
na 

bielom 
na čiernom na modrom na červenom 

na 
zlatom 

na purpurovom 

FITA 
60m 

500 550 600 650 675 700 

½ FITA  500 550 600 650 675 700 

  

6.3.4.3. Možno nárokovať iba jeden odznak v každej farbe, bez ohľadu na 
strieľanú súťaž. 
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6.3.5. V disciplíne terénna lukostreľba sú odznaky Hrot šípu - Arrowhead:  

6.3.5.1. Tieto odznaky sa udeľujú v divízii olympijský luk nasledujúcim 
spôsobom:  

ODZNAKY FITA HROT  (ARROWHEAD) - Olympijský luk 

  24 terčov 28 terčov 32 terčov 36 terčov 40 terčov 44 terčov 48 terčov 

  muži Ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži  ženy muži  ženy muži ženy 

Zelený 219 196 256 229 292 261 329 294 365 327 402 359 438 392 

Hnedý 244 227 285 265 325 303 366 341 407 378 447 416 488 454 

Šedý 265 249 309 291 353 332 398 374 442 415 486 457 530 498 

Čierny 291 279 340 326 388 372 437 419 485 465 534 512 582 558 

Biely 313 302 365 352 417 403 470 453 522 503 574 554 626 604 

Strieborný 338 323 394 377 451 431 507 485 563 538 620 592 676 646 

Zlatý 350 339 408 396 467 452 525 509 583 565 642 622 700 678 

 

6.3.5.2. Tieto odznaky sa udeľujú v divízii holý luk takto:  

ODZNAKY FITA HROT  (ARROWHEAD) - Holý luk 

  24 terčov 28 terčov 32 terčov 36 terčov 40 terčov 44 terčov 48 terčov 

  muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži  ženy muži  ženy muži ženy 

Zelený 191 182 223 212 255 243 297 273 318 303 350 334 382 364 

Hnedý 230 198 268 231 307 264 345 297 383 330 422 363 460 396 

Šedý 250 226 292 264 333 310 375 339 417 377 458 414 500 452 

Čierny 273 250 319 292 364 333 410 375 455 417 501 458 546 500 

Biely 294 275 343 321 392 367 441 413 490 458 539 504 588 550 

Strieborný 316 299 369 349 421 399 474 449 527 498 579 548 632 598 

Zlatý 335 312 391 364 447 416 503 468 558 520 614 572 670 624 

 

6.3.5.3. Tieto odznaky sa udeľujú v divízii kladkový luk takto: 

ODZNAKY FITA HROT  (ARROWHEAD) - Kladkový luk 

  24 terčov 28 terčov 32 terčov 36 terčov 40 terčov 44 terčov 48 terčov 

  muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži  ženy muži  ženy muži ženy 

Zelený 292 275 341 321 389 367 438 413 487 458 535 504 584 550 

Hnedý 313 301 365 351 417 401 470 452 522 502 574 552 626 602 

Šedý 331 318 386 371 441 424 497 477 552 530 607 583 662 636 

Čierny 351 338 410 394 468 451 527 507 585 563 644 620 702 676 

Biely 371 357 433 417 495 476 557 536 618 595 680 655 742 714 

Strieborný 389 377 454 440 519 503 584 566 648 628 713 691 778 754 

Zlatý 399 388 466 453 532 517 599 582 665 647 732 711 798 776 

  

6.3.5.4. Dve najnižšie ocenenia môžu získať kadeti na ich špecifických 
zostavách.   
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6.4. ZÁVODY PRE FITA VÝKONNOSTNÉ OCENENIA 
  
6.4.1. Ocenenie FITA hviezda možno získať za skóre dosiahnuté vo FITA zostave alebo 

v jednom kole FITA Dvojitej FITA zostavy, ak je organizovaná v súlade s 
článkom 6.5.  

6.4.2. Ocenenie FITA Štandardnej zostavy možno získať za skóre dosiahnuté vo FITA 
Štandardnej zostave. Toto možno získať súčasne za streľbu na vzdialenosti 50 a 
30 metrov plnej FITA zostavy.  

6.4.3. Tieto ocenenia môžu byť získané na turnajoch organizovaných členskou 
asociáciou a uznaných FITA, za čo každá členská asociácia platí poplatok 
stanovený Radou, do maxima stanoveného Kongresom. .  

 

6.5. ŽIADOSTI O OCENENIA 
  
6.5.1. Dodávky nasledujúcich ocenení sa posielajú ročne členským združeniam v 

požadovanom počte, okrem vyšších ocenení  

6.5.1.1. Vyššie ocenenie sú: 

• FITA Hviezda 1350 a 1400 

• Zlaté a purpurové terčové ocenenia 

• Zlaté a strieborné hroty šípu 

6.5.2. Členská asociácia je zodpovedná za:  

6.5.2.1. Platby za tieto ocenenia v cene schválenej Radou.  

6.5.2.2. Registrovanie názvu alebo popisu, miesta a dátumu konania 
turnaja.  

6.5.2.3. Kontrolu, že turnaj bol strieľaný podľa FITA pravidiel.  

6.5.2.4. Kontrolu, že všetci súťažiaci, ktorých žiadosti boli predložené, boli 
členmi členskej asociácie v čase organizovania turnaja.  

6.5.2.5. Kontrolu správnosti originálnych bodovačiek alebo náležité 
osvedčených kópií, ktorá sprevádza každú žiadosť.  

6.5.3. Žiadosti o vyššie ocenenie musia byť zaslané Generálnemu tajomníkovi 
žiadateľmi zastúpenými ich členskou asociáciou.  

6.5.3.1. Žiadosť musí:  

• Obsahovať meno a triedu žiadateľov  

• obsahovať názvy, miesta a dátumy turnajov  

• Doložiť vyhlásenie o zhode s predpismi 6.5.2.3, až  6.5.2.5  

• Byť doplnená originálnou bodovačkou alebo náležite 
osvedčenou kópiou a úplnú výsledkovou listinou.  

6.5.3.2. Generálny tajomník, ak je prijatá dokumentácia vyhovujúca, 
postúpi odznaky cez členskú asociáciu a spoplatní ich sumou 
stanovenou radou a pravidelne uverejňuje zoznam udelených 
odznakov. 


