
3D a terénny okruh
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 Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje
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Strelnica – terénna lukostreľba

 Trasa súťaže sa vytyčuje tak, aby strelecké pozície a terče 

boli dosiahnuteľné bez zbytočných ťažkostí, 

nebezpečenstva alebo straty času. Trate súťaže by mali byť 

čo najviac zhustené. 

 Pešia vzdialenosť z centra (zhromaždiska) k 

najvzdialenejšiemu terču by nemala byť dlhšia ako ; (1) 

kilometer alebo 15 minút normálnej chôdze (keď uvádzame 

skupiny alebo prinášame záložné vybavenie). 

 Zhotovitelia trasy musia pripraviť bezpečné cesty pre 

rozhodcov, zdravotnícky personál a musia umožniť 

prepravu náradia po trase(ách), zatiaľ čo prebieha streľba. 

 Trasa(y) by nemala(y) byť umiestnené(y) v nadmorskej 

výške vyššej ako 1800 m. n. m. a maximálny rozdiel medzi 

najvyšším a najnižším bodom trasy by nemal byť viac ako 

100 metrov



Strelnica – terénna lukostreľba

 U všetkých terčov bude umiestnený jeden strelecký kolík 

alebo značka pre každú divíziu takým spôsobom, aby 

umožnil strieľať aspoň dvom súťažiacim súčasne z oboch 

strán streleckého kolíka. 

 Všetky kolíky je potrebné označiť vzdialenosťou, keď majú 

byť strieľané známe vzdialenosti. Strelecké kolíky budú mať 

rôzne farby, zodpovedajúce každej divízii.

 Každá terčovnica bude mať číslo, umiestnené 5 až 10 

metrov pre najvzdialenejším kolíkom. Toto číslo zároveň 

slúži aj ako čakací priestor pre strelcov, ktorí práve 

nestrieľajú. 



Terče – terénna lukostreľba

Používame 4 typy WA terčov:

•80 cm

•60 cm

•40 cm

•20 cm redukovaný s viac násobným stredom



Usporiadanie terčov

Bodovacia zóna je minimálne 15 cm od zeme a 5 cm od kraja terčovnice
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Usporiadanie terčov

 40cm terče, 4 na terčovnici vo forme štvorca

 20cm terče, 12 na terč, 4 stĺpce po 3

 60cm terče, na známe vzdialenosti sú doporučené 2 terče 

so stredmi vo vodorovnej línii

 20cm a 40cm terče môžu byť umiestnené pod uhlom, ak je 

jasné, ktorý terč patrí ktorému strelcovi



Vzdialenosti – terénna lukostreľba

 Tolerancia vzdialenosti od streleckého kolíka k cieľu 

neprekročí ± 25 cm na vzdialenosť 15 metrov alebo menej a 

neprekročí ± 1m na vzdialenosti medzi 15 - 60 metrami. 

Avšak vzdialenosti dané tabuľkou 4.5.3.8, 4.5.3.9 a 4.5.3.10 

možno upraviť o ± 2 metre. Správna vzdialenosť bude 

označená na streleckom kolíku. Vzdialenosť by mala byť 

meraná vzduchom cca 1,5 až 2 metre nad zemou. Možno 

použiť akékoľvek meracie zariadenia ak spĺňajú 

požadované presnosti. 

 Terčovnica má mať aspoň 5 cm voľný okraj mimo najnižšiu 

bodovaciu zónu terča na nej umiestnenej. V žiadnom bode 

nemožno umiestniť terč nižšie ako 15 cm nad zem. Vo 

všetkých prípadoch a bez ohľadu na terén by terčovnica

mala byť umiestnená rozumne zvisle k línii videnia 

súťažiaceho od streleckého kolíka, aby čelo terča bolo plne 

viditeľné. 



Vzdialenosti – terénna lukostreľba

 ľubovoľný počet terčov o celkovom počte v rozmedzí od 12 

do 24 terčov, ktorý je deliteľný štyrmi (4)

 známe alebo neznáme vzdialenosti alebo v kombinácii 

známych a neznámych vzdialeností
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Strelnica – 3D lukostreľba

 Trasa súťaže sa vytyčuje tak, aby strelecké pozície a terče 

boli dosiahnuteľné bez zbytočných ťažkostí, 

nebezpečenstva alebo straty času. Trate súťaže by mali byť 

čo najviac zhustené. 

 Pešia vzdialenosť z centra (zhromaždiska) k 

najvzdialenejšiemu terču by nemala byť dlhšia ako ; (1) 

kilometer alebo 15 minút normálnej chôdze (keď uvádzame 

skupiny alebo prinášame záložné vybavenie). 

 Zhotovitelia trasy musia pripraviť bezpečné cesty pre 

rozhodcov, zdravotnícky personál a musia umožniť 

prepravu náradia po trase(ách), zatiaľ čo prebieha streľba. 

 Trasa(y) by nemala(y) byť umiestnené(y) v nadmorskej 

výške vyššej ako 1800 m. n. m. a maximálny rozdiel medzi 

najvyšším a najnižším bodom trasy by nemal byť viac ako 

100 metrov



Strelnica – 3D lukostreľba

 Terče by mali byť rozmiestnené so zreteľom na to, že sa 

strieľajú iba neznáme vzdialenosti, poskytujúc vysokú 

variabilitu a využívajúc možnosti terénu s fair rovnováhou 

medzi veľkosťou terča a vzdialenosťou.

 Terče skupiny 1 sa umiestňujú po dvoch tesne vedľa seba, 

strelec vľavo od kolíka strieľa na ľavý terč, strelec vpravo na 

pravý terč.

 Usporiadateľ môže aj pre skupiny terčov 1, 2, 3 umiestniť 2 

terče

 Terče musia byť umiestnené tak, aby strelec videl celý terč.



Strelnica – 3D lukostreľba

 U všetkých terčov bude umiestnený jeden strelecký kolík 

alebo značka pre každú divíziu takým spôsobom, aby 

umožnil strieľať aspoň dvom súťažiacim súčasne z oboch 

strán streleckého kolíka. 

 Všetky kolíky je potrebné označiť vzdialenosťou, keď majú 

byť strieľané známe vzdialenosti. Strelecké kolíky budú mať 

rôzne farby, zodpovedajúce každej divízii.

 Každá terčovnica bude mať číslo, umiestnené 5 až 10 

metrov pre najvzdialenejším kolíkom. Toto číslo zároveň 

slúži aj ako čakací priestor pre strelcov, ktorí práve 

nestrieľajú. 



Book 2, Chapter 9, Article 9.1.1.7.3

 Vzdialenosti 3D terčov



Strelnica – 3D lukostreľba

 Červený kolík, 

KL a OL (junior a starší)

Maximálna vzdialenosť 45 M

Modrý kolík

HL, DL, IL(junior a starší)

KL a OL (kadeti a starší žiaci)

Maximálna vzdialenosť 30 M

 Biely kolík

HL, DL, IL (ostatní)

KL a OL (mladší žiaci a chrobáci)

Maximálna vzdialenosť 20 M


