
   

SLOVENSKÝ POHÁR V HALOVEJ LUKOSTREĽBE 
Pravidlá 

 
Organizuje sa v divízii OL, KL, HL (DL a IL v divízii HL, HU v divízii KL) 
Slovenský pohár v halovej lukostreľbe  je 2-úrovňová súťaž, pozostávajúca z dlhodobej časti 
organizovanej v regiónoch a finále víťazov regionálnych častí.  
 
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:   
 
Región 1 

1. kolo Cena Slávie Právnik   02.12.2017   
2. kolo Memoriál K. Noskoviča, Viničné 13. - 14.01.2018   

3. kolo  

Región 2 
1. kolo Banskobystrický Pohár, B. Bystrica 20.01.2018    
2. kolo SP v halovej Lukostreľbe, Žilina 11.02.2018    

 3. kolo Liptovská Halová, L. Mikuláš  24.02.2018 
  
Región 3 

1. kolo Kežmarská Vianočná, Kežmarok 30.12.2017  
2. kolo Red Arrows Poprad    27.01.2018 

3. kolo Spišské Vlachy    17.02.2018 

 
Základné hodnotenie Slovenského pohára sa vykoná na základe súčtu bodov získaných  

na dvoch súťažiach s najlepším umiestnením hodnoteného strelca, pričom sa hodnotí  
bodmi celkové umiestnenie podľa výsledkovej listiny po kvalifikácii. Pri účasti strelcov zo 
zahraničia alebo iného regiónu ako je región miesta konania súťaže, sa body prideľujú podľa 
redukovanej výsledkovej listiny.  
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. Ak je toto miesto postupové, obaja strelci budú postupovať 
na úkor postupového miesta z nástrelu v danom regióne. Strelec môže byť hodnotený 
maximálne v jednej vekovej kategórii a divízii.  
Strelec sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek kola SP v ktoromkoľvek regióne, avšak na priamy 
postup z domovského regiónu sa počíta iba výsledok dosiahnutý na kole SP v domovskom 
regióne strelca. Ostatné výsledky sa započítavajú na postup podľa nástrelu. 



   

O zaradení strelca do vekovej kategórie rozhoduje príslušný klub pri prvom prihlásení na kolo 
Slovenského pohára. 
 
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 

 
Do finále postupuje určený počet strelcov z každého regiónu tak, aby počet strelcov vo finále 
bol 16, 8 alebo 4 strelci v divízii a kategórii. Prednostne do finále postupujú reprezentačné 
divízie a kategórie. 
 
Na základe bodov za umiestnenie v kvalifikačných kolách v regiónoch je alokovaných 75 
percent miest, to znamená 6 v prípade 8 postupujúcich a 3 v prípade 4 postupujúcich. 
Zostávajúce miesta sú určené pre strelcov nepostupujúcich na základe umiestnenia 
z kvalifikačných kôl, ale s najvyšším súčtom nástrelov z 2 kvalifikačných súťaží nastrieľaných 
v ktoromkoľvek regióne, bez ohľadu na región. 
 
Postupujúce divízie a kategórie: 

Divízia Kategória 

Počet 
postupujú

cich do 
finále 

Región 1 
umiestnenie 

Región 2 
umiestnenie 

Región 3 
umiestnenie 

SK nástrel 
Počet 

terčovníc 

OL mladší žiaci 8 0 3 3 2 2 

OL starší žiaci 8 2 4 0 2 2 

OL staršie žiačky 4 0 3 0 1 1 

OL kadeti 4 1 1 1 1 1 

OL kadetky 4 1 2 0 1 1 

OL muži 8 2 1 1 4 2 

OL ženy 4 1 2 0 1 1 

OL veteráni 4 1 1 0 2 1 

KL starší žiaci 4 1 0 2 1 1 

KL muži 8 3 1 2 2 2 

KL ženy 4 0 0 2 2 1 

HL mladší žiaci 8 1 2 3 2 2 

HL starší žiaci 8 2 2 2 2 2 

HL staršie žiačky 4 0 2 1 1 1 

HL muži 8 1 3 1 3 2 

HL ženy 4 1 1 1 1 1 

DL muži 4 1 1 1 1 1 

  Celkom 96 18 29 20 29 24 

 



   

Finále sa uskutoční 2 kolami H2H – Head to Head, teda elimináciami každý s každým 
v skupinách po 4 respektíve po 8 strelcoch, ako kvalifikačnou časťou finálového dvojkola, a 
následne štandardným semifinálovým kolom eliminácií a finále pre prvých 4 súťažiacich. Vo 
finálovom kole prebehne súboj o víťaza SP alternatívným strieľaním. 
 
Skupiny prvého kola H2H sú vylosované, skupiny druhého kola H2H sú rozložené na základe 
celkového poradia všetkých strelcov z prvého kola určeného počtom získaných bodov za 
súboje. Súboj v kolách H2H sa strieľa vždy na 4 sety. Za víťazstvo v H2H súboji získa strelec 3 
body za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov.  
V prípade rovnosti bodov o postavení v tabuľke rozhoduje u KL nástrel a u OL a HL rozdiel 
vyhratých a prehratých setov, ak aj v tomto prípade bude zhoda, rozhoduje nástrel. Ak ani 
potom nebudeme možné určiť jednoznačné umiestnenie, rozhodne sa rozstrelom na jeden 
šíp. 
Kľuč k rozdeleniu do skupín do druhého kola z celkovej tabuľky podľa umiestnenia v prvom 
kole je nasledovný: skupina A – 1,3,6,8, a skupina B – 2,4,5,7. V prípade, že sa nominovaný 
strelec neočakávane nezúčastní finále SP, a nenájde sa za neho náhrada do skupiny, súboje 
tohto strelca budú kontumačné v prospech strelca, ktorý sa zúčastní finále SP. Nástrel 
takéhoto súboja bude vypočítaný priemerom nástrelov daného strelca z ostatných súbojov 
zaokrúhleným na celé číslo nahor.  
 
Pri osemčlenných kategóriách postupujú do eliminácií prví dvaja z každej skupiny po druhom 
kvalifikačnom kole. Stretnú sa systémom Prvý zo skupiny A s druhým zo skupiny B a prvý zo 
skupiny B s druhým zo skupiny A. V prípade štyroch strelcov v jednej kategórii postupujú do 
eliminačnej fázy iba strelci ktorý sa umiestnili po dvoch kvalifikačných kolách na prvom 
a druhom mieste, a budú strieľať iba finále.  
Eliminačné súboje v semifinále a finále sa strieľajú štandardným spôsobom na 5 setov pre 
OL a HL set systémom, a pre KL kumulatívnym spôsobom. 
Umiestnenie na 4 až 8 mieste vo finálovom kole sa určí z nástrelu po druhom kole vo finále 
SP. 
V príloha tohto dokumentu nájdete príklad hodnotenia a postupu od 1. kola až po finále. 
 
Celkové poradie Slovenského pohára bude určené na základe výsledkov z finálového kola 
a poradie na nasledujúcich pozíciách pre strelcov, ktorí sa nezúčastnili finálového kola, bude 
podľa súčtu nástrelov na dvoch kvalifikačných súťažiach SP. 

 
Vyhodnotenie sa vykoná po skončení finále Slovenského pohára. Kategórie, ktoré 

nepostupujú do finále, budú vyhodnotené na Majstrovstvách Slovenska v halovej 
lukostreľbe. 
  



   

Rozdelenie klubov podľa regiónov pre rok 2018 

Región 1 

Bratislavský kraj 
Lukostrelecký klub Bratislava 
TJ Slávia Právnik – LO, Bratislava   
1 .SŠLK Petržalka 
LK Danubia, Dunajská Streda 
Blue arrows Viničné 
Lukostrelecký klub Viničné 
Lukostrelecký a paintbalový klub ELÁN, Viničné 
Pro Eberhard – LO Malinovo 

 

Trnavský kraj   
Archery Club Geronimo Trnava  
Lukostrelecký klub Perún, Trnava  
Lukostrelecký klub Suchá n. Parnou 
Lukostrelecký klub Piešťany 
Lukostrelecký klub Senica 

 

Nitriansky kraj   
Lukostrelecký klub Veľké Zálužie 
Lukostrelecký klub Hubert Arrows, Trnovec nad Váhom 

 
Horné Húščie 3D, Stará Turá 

 

Región 2 

Trenčiansky kraj   
TJ Sokol, Trenčianske Stankovce 

 

Žilinský kraj   
Reflex Žilina 
Lukostrelecký klub Žilina 
Lusien Archery, Žilina 
1. LK Turzovka 
LK Varín 
Arquitis Blatnica 
Liptovský školský lukostrelecký klub, Liptovský Mikuláš 

 

Banskobystrický kraj 
Lukostrelec BB, Banská Bystrica 
Klub športovej lukostreľby Robin Zvolen 
ŠK Orlík Sliač 

 

Región 3 
Prešovský kraj 
Lukostrelecký klub - Lukostreľba Svit 
Red Arrows Poprad 
MŠK Kežmarok – LO 
LK X-Focus Prešov 

 



   

Košický kraj 
Spišský lukostrelecký klub Spišské Vlachy 
Lukostrelecký klub Dobšiná 
TJ AC Jasov - LO 
Sport Club Speed Arrows Košice 
Školské stredisko športovej lukostreľby Košice 
TJ Slávia UVLF – LO Košice 

 
 



   

 


