
                      

 

Máme za sebou skrátenú a dovolím si povedať, že aj úspešnú vonkajšiu lukostreleckú sezónu aj keď, 

bohužiaľ, bez veľkých medzinárodných súťaží. Všetky svetové poháre, Majstrovstvá Európy v terčovej 

lukostreľbe, Majstrovstvá sveta v terénnej lukostreľbe a hlavne Olympijské hry boli zrušené alebo presunuté 

na budúci rok.  

Myslím si, že všetci boli radi, keď sa situácia s pandémiou COVID-19 zlepšila a v júni sa nám pomaly 

začali rozbiehať domáce súťaže. Najprv to boli len klubové súťaže, popri ktorých sa začali organizovať kolá 

Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe (ŠK Robin Zvolen a Orlík Sliač, LK Bratislava) a od júla, kedy 

bolo možné registrovať terčové súťaže ako WA star, začali kluby organizovať kolá Slovenského pohára 

v terčovej lukostreľbe (Lukostrelec BB, MŠK Kežmarok, Blue Arrows Viničné, Reflex Žilina). Podľa návštevnosti 

kôl SP bolo evidentné, že po dlhej nevynútenej prestávke sa lukostrelci tešili nielen na súťaženie, ale aj na 

stretnutia s ostatnými strelcami-kamarátmi z iných klubov. 

Prinášame vám v číslach zrekapitulovaná vonkajšiu sezónu 2020: 

Terénna a 3D lukostreľba 

3. kolá Slovenského pohára (Ostrá Lúka- Robin Zvolen, Zvolen- Orlík Sliač, Jur pri 

Bratislava - LK Bratislava) 

Z pôvodne štyroch plánovaných kôl sa z dôvodu skrátenej sezóny uskutočnili iba tri 

kolá. 

Všetkých kôl sa zúčastnilo spolu 84 strelcov v 27 kategóriách, z toho klasifikovaných bolo 47 strelcov(t.j. išlo 

o tých, ktorí sa zúčastnili dvoch a viac kôl). 

Majstrovstvá Slovenska v terénnej a 3D lukostreľbe – IFAA (Jur pri Bratislava-LK Bratislava) 

Tento rok sme usporiadali Majstrovstvá Slovenska aj za účasti strelcov zo Slovenskej lukostreleckej asociácie 

3D, ktorí zaiste oživili a spríjemnili tieto majstrovstvá. 

Celkový počet účastníkov MSR v terénnej a 3D lukostreľbe bol 86 v 30 kategóriach. 

Konal sa aj jeden klubový pretek v terénnej lukostreľbe organizovaný klubom Slávia Právnik Bratislava. 

Terčová lukostreľba 

4. kolá (Banská Bystrica-Lukostrelec BB, Kežmarok-MŠK Kežmarok, Viničné-Blue Arrows Viničné, Teplička nad 

Váhom-Reflex Žilina) 

Až na troch kolách sa zúčastnilo viac ako 200 strelcov, pričom rekordná účasť na kole SP v terčovej lukostreľbe 

bola zaznamenaná vo Viničnom pri účasti 209 klasifikovaných strelcov. 

Všetkých kôl sa zúčastnilo spolu 289 strelcov v 46 kategóriách, z toho bolo 159 klasifikovaných (t.j. išlo o tých,  

ktorí sa zúčastnili troch a viac kôl). 
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Majstrovstvá Slovenská v terčovej lukostreľbe: 

dospelých – Teplička nad Váhom (Reflex Žilina)    účasť 87 strelcov 

veteránov – Kežmarok (MŠK Kežmarok)  účasť 37 strelcov 

mládeže – Liptovský Mikuláš (LŠLK Litovský Mikuláš) účasť 138 strelcov 

Počas sezóny sa uskutočnili aj klubové súťaže a dlhodobé klubové súťaže. Najstaršia súťaž na Slovensku 

usporiadaná 1. Školským lukostreleckým klubom Petržalka mala tento rok 25 výročie. 

Uskutočnil sa tiež už 4. ročník Podtatranskej ligy, organizovaný štyrmi klubmi (Spišský lukostrelecký klub, Red 

Arrows Poprad, LŠLK L. Mikuláš, Reflex Žilina) 

Na území hlavného mesta sa konali Majstrovstvá Bratislavy, organizované a za účasti štyroch bratislavských 

klubov: Slávia Bratislava, Luk Klub Pohoda, LK Bratislava a 1.SŠLK Petržalka. 

 

Posledná súťaž tohtoročnej vonkajšej sezóny sa uskutočnila v 

blízkosti Žiliny, konkrétne na lukostrelnici LK Reflex Žilina v 

Tepličke nad Váhom  ako súčasť Slovenskej letnej univerziády 

2020. Vo štvrtok 8.októbra si na tomto turnaji 

spoluorganizovanom Žilinskou univerzitou a SLZ sily 

meralo 21 lukostrelcov, z toho 14 v štandardných kategóriach SLZ a 7 lukostrelcov v tzv. neštandardných 

kategóriach pre začiatočníkov. Terčová lukostreľba bola zaradená do programu letnej univerziády na 

Slovensku po prvý krát. Pôvodný termín univerziády bol koncom mája, ale  

zo všeobecne známych dôvodov ohľadom pandemickej stuácie na Slovensku na jar 2020 bol termín 

presunutý na 8.októba 2020. Výsledky a fotogalériu si môžete pozrieť na stránkach univerziády. 

https://lusr2020.uniza.sk/lukostrelba 

 

 

Tieto ocenenia udeľuje WA za dosiahnutie vysokého výsledku v kategórii OL a KL v terčovej, halovej a 

terénnej lukostreľbe. Na získanie takéhoto ocenenia je potrebné, aby strelec, ktorý dosiahol výsledok na WA 

súťaži zaslal potvrdenú bodovačku organizátorom, priamo na office@archerysvk.sk, následne sa výsledok 

overí a zašle žiadosť do World Archery. WA po skontrolovaní výsledku zašle toto ocenenie SLZ. Ocenenia má 

na starosti pani Kundráciková, ktorá ho následne odovzdá strelcovi, prípadne zástupcovi klubu. 

Viac o WA a SLZ oceneniach nájdete v Súťažnom poriadku alebo v dodatku súťažného poriadku 

nachádzajúcich sa na stránke SLZ v sekcii pravidlá. 

Spracovanie vysokých ocenení sa realizuje 1x za rok po skončení halovej a vonkajšej sezóny v októbri 

príslušného roku. Ostatné ocenenia sú spracovávané po skončení halovej, respektíve vonkajšej sezóny 

a odovzdávané budú na prvej súťaži po sezóne (napr. ocenenia z vonkajšej sezóny budú odovzdané na súťaži 

v halovej sezóne) 

Vysoké WORLD ARCHERY ocenenia 



                      
Za minulý rok získali vysoké WA ocenenia nasledujúci strelci: 

Jozef Bošanský - PURPOROVÝ WA terč 

Jozef Bošanský  - ZLATÝ WA Terč 

Martin Dubašák – ZLATÝ WA Terč 

Vladimír Hurban - ZLATÝ WA Terč 

Diana Pashchenková - ZLATÝ WA Terč 

Vladimír Bužek - ZLATÝ WA Terč 

Vladimír Bužek – ZLATÁ WA Hviezda 

Vladimír Hurban ml. - STRIEBORNÝ WA HROT 

Ocenenia sú aktualizované na stránke SLZ http://slz.sk/ocenenia/index.php 

 

Počas vonkajšej sezón sme zaznamenali niekoľko nových úprav pravidiel takzvaných ByLaws. V rámci 

súťaženia na Slovensku sa najviac týkali divízie „holé luky“ v terčovej lukostreľbe. Prinášame vám prehľad 

najdôležitejších zmien. 

„Vrchný okraj stredovej omotávky nesmie končiť  v rovine mierenia zorného poľa strelca pri plnom náťahu.“ 

ByLaw schválené WA 1.10.2020 

Keďže tento rok bola po prvý krát zavedená na terčových súťažiach oficiálna WA kategória holých lukov, 

počas sezóny sa vyskytli situácie, ktoré si vyžiadali interpretáciu zo strany technickej komisie World Archery. 

 Chránič prstov (tabka) znázornená na obrázku 1.  je 

dovolená v divízii Holých lukov. V súčasnosti platných pravidlách 

sa nenachádza žiadne obmedzenie, ktoré stanovuje 

rovnomernosť rozstupov značiek. Pravidlo 22.3.8.1 a 11.4.8.1 

 Od roku 2020 interpretácia pravidiel ohľadom 

personálnych značiek strelca, dovoľuje mať na chrániči prstov 

maximálne dve dĺžky čiar. 

 Viac ako dve dĺžky čiar nie sú povolené. 

 Pravidlo 22.3.8.1 a 11.4.8.1 platí aj pre švy zošitia na 

chrániči prstov. Na chrániči prstov môžu použité dve dĺžky švov, 

bez obmedzenia rozstupov.  

 Zošitie na chrániči prstov musí mať rovnakú farbu 

(sfarbenie spôsobené používaním, atď. je povolené).  

Obrázok 1. 

 

 

Pravidlá 



                      
 

Halová sezóna - Zmeny 

V niektorých kategóriach sa na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia v roku 2019 začnú aplikovať 

zmeny ktoré schválili delegáti VZ. 

Týka sa to nasledujúcich kategórii a divízii. 

Divízia a kategória               Stará zostava Nová zostava 

OL Chlapci do 14 rokov 18m/40cm 18m/60cm 

OL Dievčatá do 14 rokov 18m/40cm 18m/60cm 

KL Chlapci do 14 rokov 18m/40cm 18m/60cm 

KL Dievčatá do 14 rokov 18m/40cm 18m/60cm 

HL Chlapci do 12 rokov 10m/40cm 10m/60cm 

HL Dievčatá do 12 rokov 10m/40cm 10m/60cm 

HL Chlapci do 14 rokov 10m/40cm 18m/80cm 

HL Dievčatá do 14 rokov 10m/40cm 18m/80cm 

HL Kadeti 18m/80cm 18m/60cm 

HL Kadetky 18m/80cm 18m/60cm 
 

 

Po začlenení divízie Holý luk(Bare bow) do oficiálnej zostavy World Archery terčovej a halovej lukostreľby 

a po zvýšení vzdialenosti pre WA kategórie tejto divízie, Vám predstavujeme držiteľov nových slovenských 

rekordov vo všetkých disciplínach v terčovej lukostreľbe za rok 2020.  

HL kadeti 554 Marián Chudík, Horné Húščie 3D 

HL kadetky 427 Ema Martiníková, Lukostrelec BB 

HL juniori 441 Lukáš Katona, LK Bratislava 

HL Juniorky 521 Martina Ščepánková, Luk Klub Pohoda 

HL muži 598 Štefan Myšiak, Lukostrelec BB 

HL ženy 540 Miroslava Schindlerová, Red Arrows Poprad 

HL veteráni 598 Štefan Myšiak, Lukostrelec BB 

HL veteránky 435 Iveta Kundráciková, LK Bratislava 

DL Kadeti 425 Róbert Kovalčík, Lukostrelec BB 

HL Dievčatá do 12 rokov 647 Dominika Faltínová, MŠK Kežmarok 

HL Veteránky 2 417 Monika Lipovská, Luk Klub Pohoda 

Rekordy 



                      
Holý luk Družstvo, kvalifikácia 1622 Lukostrelec BB (Kliment,Myšiak,Styk) 

HL Chlapci do 12 rokov 666 Pavol Šulek, ŠK Orlík Sliač 

KL Muži 715 Jozef Bošanský, Hubert Arrows 

KL Veteráni 2 697 Karol Deák, Hubert Arrows 

KL Dievčatá do 14 rokov 648 Sandra Vaľová, MŠK Kežmarok 

KL Deti do 10 rokov 698 Filip Kocán, MŠK Kežmarok 

KL Veteránky 2  625 Anna Mitringová, Reflex Žilina 

KL Chlapci do 14 rokov 713 Šimom Šedivý, LK Senica 

KL Kadeti 690 Šimom Šedivý, LK Senica 

KL Družstvo, kvaifikácia 2038 Blue Arrows Viničné(Bužek,Durný,Durný ml.) 

KL Družstvo, eliminácia 228 Blue Arrows Viničné(Bužek,Durný,Durný ml.) 

OL Veteráky 586 Anna Pavelová, LŠLK L. Mikuláš 

OL Chlapci do 14 rokov 657 Dávid Urban, Slávia UVLF Košice 

OL Ženy 658 Alexandra Longová, Blue Arrows Viničné 

OL Družstvo, kvalifikácia 1899 TJ AC Jasov (Duchoň J., Duchoň M., Nagy P.) 

VI Kadetky 323 Veronika Bajnóciová, LK Bratislava 

VI Chlapci do 14 rokov 606 Viliam Holenda, Speed Arrows Košice 

  

 

 Nakoľko predpokladaný začiatok súťažnej halovej sezóny je naplánovaný na začiatok novembra, 

v tejto chvíli ešte nevieme určiť ako bude vyzerať kalendár na halovú sezónu.  

Ako všetci, aj my každý deň sledujeme vývoj opatrení, ktoré môžu obmedziť či už súťaženie alebo aj tréning. 

Budeme dúfať aby sa tieto obmedzenia dotkli lukostreľby čo najmenej. V tejto chvíli (začiatok októbra) sa 

môžu organizovať tréningy s doporučeným nosením prekrytia horných dýchacích ciest v skupine maximálne 

do 50 osôb v jednej chvíli v priestore haly alebo telocvične. Tieto isté podmienky platia aj pri organizovaní 

súťaží. Ak je počet osôb na súťaži väčší ako 50 takáto súťaž sa môže uskutočniť bez divákov a s obmedzeným 

počtom trénerov. 

Detailnejšie informácie o obmedzeniach budú publikované hneď ako bude uvoľnená nasledujúca fáza 

opatrení. 

 

 

Halová sezóna 



                      
 

Na tohtoročnom Valnom zhromaždení sa budú konať voľby do rôznych orgánov Slovenského lukostreleckého 

zväzu. 

 Voľba dvoch členov predsedníctva.  

Miroslav Bendíkovi zanikol mandát uplynutím štyroch rokov odo dňa zvolenia a 

Tatiana Binderová sa vzdáva z rodinných a osobných dôvodov členstva v predsedníctve k dátumu najbližšieho 

Valného zhromaždenia v roku 2020. 

  

 Voľba troch členov do Disciplinárnej komisie 

 Voľba štyroch členov Odvolacej komisie 

 

Riadne Valné zhromaždenie sa uskutoční 14. novembra v Liptovskom Mikuláši. O programe budú 

informovaní štatutári klubov prostredníctvom mailu ako i členovia SLZ prostredníctvom oznamu na stránke 

SLZ. 
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