
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ  

dňa 13.9.2016 
 

Prítomní: Vladimír Hurban, Vladimír Bužek, Alena Hurbanová, Matúš Durný 

 

Program:  

1. Otvorenie, doplnenie a schválenie programu. Pre prehľadnosť sú body programu 

opäť číslované od 1. Kurzívou sú označené neprerokované body z programu 

predsedníctva z 8.9.2016 

2. Central European Cup 2017 

3. HDH IAA 

4. Majstrovstvá SR v 3D 

5. Dodatok súťažného poriadku pre rok 2017 

6. Pravidlá pre organizovanie súťaží a zaraďovanie do kalendára, prideľovanie WA 

registrovaných súťaží a MSR pre rok 2017 

7. Kalendár súťaží pre rok 2017 

8. Reprezentácia 2017, štatút reprezentanta, rebríček, plánované výjazdy 

9. Školenie rozhodcov 

10. Výsledky súťaží a povinnosti klubov pri organizovaní kôl SP v 2016 

11. LK Veľké Zálužie - žiadosť o kompenzáciu nákladov za zničené stany počas 

Dunajského pohára 

12. Uznávanie športových odborníkov/vzdelávanie, pravidlá postup, smernica 

13. ME 3D Mokrice 

 

Všetky prerokúvané dokumenty obdržali členovia predsedníctva a kontrolór emailom. 

 

1. Predseda SLZ privítal členov predsedníctva na zasadnutí a požiadal o doplnenie 

programu. Predsedníctvo následne jednohlasne schválilo program rokovania. 

 

2. Predseda informoval o pridelení kola Central European Cupu 2017 Slovenskému 

lukostreleckému zväzu. SLZ bude usporiadateľom 1. kola  v termíne 8. apríla 2017. 

Organizovaním tohto podujatia poverilo SLZ klub Blue Arrows Viničné, 

zodpovedný za dohľad je člen predsedníctva V. Bužek. Ako miesto konania je 

predbežne určené Viničné, ale SLZ má rozpracované i iné lokality. Konečné miesto 

bude určené do 31.01.2017. Rozhodnutie bolo schválené jednohlasne. 

Z: V. Bužek      T: 31.01.2017 

 

3. V procese rozvoja aktivít, medzinárodných vzťahov a poskytovania širších možností 

účasti na medzinárodných podujatiach, predsedníctvo SLZ rozhodlo o podaní 

žiadosti na vstup do HDH IAA. HDH IAA je medzinárodná lukostrelecká 

organizácia zastrešujúca 3D, loveckú a historickú lukostreľbu vo svete. Aj s ohľadom 

na účasť členov SLZ na podujatiach pod hlavičkou HDH IAA v zahraničí to 



predsedníctvo SLZ považuje za logický krok. Podaním žiadosti bol poverený 

predseda SLZ. Rozhodnutie bolo schválené jednohlasne. 

Z: V. Hurban      T: 30.09.2016 

 

4. Predsedníctvo je znepokojené stavom príprav a spôsobom usporiadania M SR v 3D 

lukostreľbe, ktoré by sa mali uskutočniť 24. a 25. septembra vo Varíne. Predseda 

SLZ bol poverený kontaktovať predsedu LK Varín a žiadať stanovisko. V prípade 

nedoriešenia situácie, sa SLZ vzdáva spoluorganizovania MSR v 3D lukostreľbe 

2017 a vyhodnotenie Slovenského pohára v 3D lukostreľbe sa uskutoční v 

náhradnom termíne.  

Z: V. Hurban      T: 14.09.2016 

 

5. Body 5, 6 a 7 boli prerokovávané spoločne. 

 

Predsedníctvo prerokovalo a schválilo základné princípy pre organizovanie súťaží v 

roku 2017. V týchto princípoch boli podchytené problémy pri súťažiach v roku 2016 

a rovnako sa predsedníctvo snažilo akceptovať najčastejšie pripomienky strelcov k 

priebehu súťaží, ako boli časová a finančná náročnosť súťaží, nutnosť čerpať pre 

Majstrovstvá Slovenska dovolenku, zbytočné strieľanie eliminácií pre slabších 

strelcov. Na základe týchto pripomienok pre rok 2017 budú pripravené 2 dokumenty, 

a to Dodatok súťažného poriadku a Smernica pre usporiadanie súťaží. 

 

Smernica bude obsahovať pravidlá pre zaraďovanie súťaží do kalendára, 

prideľovanie kôl Slovenského pohára a Majstrovstiev SR, povinnosti organizátora a 

náležitosti rozpisov a publikovaných výsledkov. Dodatok súťažného poriadku pre 

daný rok bude dopĺňať špecifické oblasti súťažného poriadku a určovať formáty 

dlhodobých súťaží a Majstrovstiev SR.  

 

Hlavné zmeny vo formáte dlhodobých súťaží:  

 

Slovenský pohár v halovej lukostreľbe bude v roku 2017 2-úrovňová súťaž, 

pozostávajúca z dlhodobej časti organizovanej v regiónoch a finále víťazov 

regionálnych častí.  

 

Pre potreby základnej časti budú kluby rozdelené do 3 regiónov na základe krajov. 

 

Región 1  Bratislava, Nitra , Trnava  

Región 2 Banská Bystrica, Trenčín, Žilina 

Región 3 Košice, Prešov 

 

V každom regióne budú na základe súťaží prihlásených klubmi vybrané 3 

kvalifikačné súťaže. Súťaže budú otvorené pre účastníkov z celého Slovenska, ale 

kvalifikačné body do finále Slovenského pohára budú na týchto súťažiach získavať 

iba strelci z príslušného regiónu. Do výsledkov SP sa budú započítavať výsledky 

dosiahnuté na 2 kvalifikačných súťažiach, pričom bude hodnotené celkové poradie 

strelca na danej súťaži bodmi, rovnako ako v roku 2016. 

 

Do finále bude postupovať určený počet strelcov z každého regiónu, tak aby počet 

strelcov vo finále bol 16, 8 alebo 4 strelci v divízii a kategórii. 

 



Pre postup na základe bodov je určených 75 percent miest, to znamená 12 v prípade 

16 postupujúcich, 6 v prípade 8 postupujúcich a 3 v prípade 4 postupujúcich. Zvyšné 

miesta sú určené pre strelcov s najvyšším súčtom nástrelov na 2 kvalifikačných 

súťažiach nepostupujúcich na základe bodov bez ohľadu na región. 

 

Postupový kľúč bude zverejnený súčasne s Dodatkom súťažného poriadku a 

upresnený podľa počtu účastníkov súťaží v sezóne 2017. Momentálne vyzerá 

postupový kľúč pre vybrané divízie nasledovne: 

 

OL 

Postup Region muži, ženy, juniori 

Priamo 

BA,TT, NR 7 

TN, ZA, BB 2 

KE, PO 3 

Nástrel   4 

Celkom 16 

 

KL 

Postup Region muži, ženy, juniori 

Priamo 

BA,TT, NR 5 

TN, ZA, BB 4 

KE, PO 3 

Nástrel   4 

Celkom 16 

 

 

Finále sa uskutočni formátom H2H – Head to Head teda elimináciami každý s 

každým ako kvalifikačnou časťou finálového kola, a následne štandardnými 

elimináciami a finále pre prvých 8 respektíve 4 súťažiacich.  

 

Celkové poradie slovenského pohára bude na základe súčtu nástrelov na dvoch 

kvalifikačných súťažiach pre nepostupujúcich strelcov a poradie postupujúcich bude 

na základe výsledkov finálového kola. 

 

V súťaži budú ocenené miesta prvé 3 miesta v divízii a vekovej kategórii v základnej 

časti nepostupujúcich čiže v prípade postupu 16 strelcov miesta 17. 18. a 19. 

respektíve pri 8 postupujúcich miesta 9. 10. a 11.  

 

Rovnako budú ocenení všetci účastníci finále a prvé miesto vo finále. 

 

Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe zostane ako dvojdňová súťaž s kvalifikáciou 

strieľanou prvý deň a elimináciami druhý deň, pričom prvé kolo eliminácii, tak aby 

do druhého dňa postupovali iba plné kolá – 16 zo 16 strelcov, 8 z 8 strelcov sa 

uskutoční prvý deň hneď po skončení kvalifikácie. 

 

Hodnotiť sa budú 2 kolá z celkovo 3 kôl Slovenského pohára bodmi rovnako, ako v 

roku 2016.  

 

Slovenský pohár v 3D a terénnej lukostreľbe 

 



Na základe účasti na súťažiach a plnosti kalendára SLZ bude pre rok 2017 vytvorený 

spoločný Slovenský pohár v loveckej lukostreľbe.  

Zo súťaží prihlásených klubmi budú vybrané 3 súťaže, ktoré budú spolu s 

Majstrovstvami SR hodnotené ako kolá Slovenského pohára. Nahlásené súťaže môžu 

byt terénna alebo 3D podľa World Archery, Field round, Hunter round, alebo Animal 

round známe alebo neznáme vzdialenosti podľa IFAA. 

 

Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe dospelých a mládeže sa uskutočnia v 

rovnakom formáte ako v roku 2016, pozostávajúce z kvalifikácie a eliminácií a 

súťaže družstiev, pričom MSR dospelých ako dvojdňové podujatie a jednodňové 

podujatie pre mládež. Termín konania je 24. až 26. marec 2017. 

 

Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe mládeže, v termíne 9. a 10.septembra 

2017. Formát súťaže bude kvalifikácia strieľaná 1. deň a eliminácie strieľané 2. deň, 

pričom navrhnutý časový harmonogram bude nasledovný: 

1. deň / kvalifikácia – začiatok prezentácie 12:30, začiatok tréningu 13:00, začiatok 

kvalifikácie 14:00 

2. deň / eliminácie  od 8:30, vyhodnotenie 14:00 

 

Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe dospelých 1. a 2. septembra 2017. 

 

Majstrovstvá Slovenska budú pozostávať z 3 častí.  

1.deň 1.časť – sobota doobeda  2x70, 2x60 a 2x50 podľa divízií a kategórií. 

          2.časť – sobota poobede eliminácie na základe kvalifikácie, postupuje vždy iba 

plne obsadené kolo 

2.deň 3.časť – nedeľa WA 1440 zostava  

 

Podľa poradia v jednotlivých častiach súťaže sú strelcom prideľované body, tak že 1. 

získava jeden bod, druhý 2 body až po posledné miesto. V prípade eliminácií sú 

strelci nestrieľajúci eliminácie zoradení podľa výsledkov kvalifikácie, strelci 

strieľajúci eliminácie sú na miestach 9 až 16 zoradení rovnakým pravidlom ako 

strelci na miestach 5 až 8. Celkové poradie sa určí na základe súčtu týchto bodov a 

víťazom sa stáva strelec s najmenším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov 

rozhoduje poradie v 2. časti - elimináciách. 

 

Majstrovstvá Slovenska v loveckej lukostreľbe 30. septembra až 1. októbra 2017 

budú usporiadané podľa pravidiel IFAA , prvý deň IFAA field round 2x14 alebo 

1x28 terčov a IFAA Animal round známe vzdialenosti druhý deň.   

 

Na základe týchto bude spracovaný dodatok súťažného poriadku prerokovaný na 

najbližšom zasadnutí predsedníctva SLZ. 

 

Predsedníctvo stanovilo základné body a koncept smernice pre usporiadanie súťaží 

a minimálne štandardy súťaže. V duchu týchto bodov bude spracovaná smernica 

a predložená na ďalšie zasadnutie predsedníctva. 

Z: V. Hurban - smernica     T: 18.09.2016 

Z: V. Hurban  - dodatok     T: 19.09.2016 

 Z: V. Bužek - štandardy     T: 19.09.2016 

 

 



Zasadnutie predsedníctva bolo prerušené 23:00 a bude pokračovať ďalšími bodmi 

programu dňa 21.09.2016 o 18:00. Predsedníctvo schválilo postup jednohlasne. 

 

 

Zapísal:     Alena Hurbanová 

 

Overil:    Vladimír Hurban 


