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S M E R N I C A 
Slovenského lukostreleckého zväzu

pre distribúciu výkonnostných ocenení 

1) Výkonnostné ocenenia spravuje ŠTK v spolupráci s predsedami klubov. Reklamácie sa posielajú na ŠTK.

2) Výkonnostné ocenenia  delíme na:

• WA ocenenia (terče, hviezdy, hroty)
• SLZ ocenenia (terče detské, terče pre dospelých, hviezdy, terče IFAA, terče 3D – srnec)

3) Zásoby ocenení  WA a SLZ má ŠTK. Zásoby dopĺňa SLZ raz ročne.

4) Strelec má nárok na ocenenie, ak jeho výkon na súťaži spĺňa podmienky určené pravidlami  WA a SLZ.

5) Získavanie ocenení

Ak športovec splní limit pre získanie WA ocenenia vyššieho stupňa a predchádzajúce ocenenie nižšieho stupňa 
nevlastní, môže sa rozhodnúť, aké ocenenie za príslušnú súťaž preberie. Prevzatím vyššieho ocenenia stráca nárok 
vlastniť aj nižšie ocenenie.  

Detské SLZ terče sa prideľujú od najnižšieho v kategórii postupne. 

Ostatné SLZ ocenenia sa prideľujú od najnižšieho ocenenia, výnimočne je možné postupovať ako pri WA 
oceneniach. 

6) Udelené ocenenia sú zverejnené na webe SLZ . Aktualizované sú zvyčajne po ukončení sezóny podľa skóre
strelca uvedeného v rebríčku. Ocenenia WA, ktoré neboli odovzdané klubom, sú označené príznakom „/x“.

7) V prípade najvyšších ocenení WA, ktoré je potrebné žiadať od WA, treba spolu so žiadosťou na ŠTK dodať
doklady požadované WA – originál bodovačku alebo jej overenú kópiu, podpísanú hlavným rozhodcom
s pečiatkou organizátora.

8) Po aktualizácii údajov v databáze ocenení dostanú kluby od ŠTK zoznam získaných ocenení a príslušné WA
ocenenia.

9) Odovzdávanie ocenení strelcom

Ocenenia budú odovzdané v balíčku po ukončení sezóny pre jednotlivé kluby, so zoznamom strelcov a ocenení. 

Za odovzdanie ocenení strelcom bude zodpovedný zástupca klubu. Ocenenia WA je potrebné odovzdávať 
strelcom proti podpisu. 

ŠTK môže opätovne odovzdať strelcovi  ocenenie SLZ v prípade jeho poškodenia alebo straty. Žiadosť musí byť 
zaslaná na stk@archersvk.sk 

WA ocenenia, ktoré má v kompetencii udeľovať SLZ, je možné si po strate dokúpiť za 8,-Eur. Hromadnú 
objednávku na dokúpenie stratených ocenení  WA  posiela klub . 
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