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1. Účel 

 Táto  smernica stanovuje základné  pravidlá pre priznávanie výkonnostných tried v 3D lukostreľbe 

Slovenskou lukostreleckou asociáciou 3D. Pre účely SLA 3D sú výkonnostné triedy (ďalej VT) súčasťou 

odborného posudzovania kvality športových výkonov športovca - člena SLA 3D. 

VT sú kvalifikačnou  pomôckou  pre skvalitnenie práce Metodicko – trénerskej  komísie SLA3D  

v procese prípravy koncepcie zvyšovania výkonnosti  športovcov  (kvalifikácia na kontrolné súťaže, 

sústredenia,   testy, apod.). 

VT sú kritériom pre účasť športovcov v Centre talentovej mládeže, pre prednostné prihlasovanie 

na súťažiach v pôsobnosti SLA 3D, na finančnú alebo materiálnu podporu športovcov na medzinárodných 

súťažiach (MS/ME HDH-IAA) podľa aktuálnej schémy schválenej predsedníctvom SLA 3D.  

 

2. Priznávanie VT  

      SLA 3D, Metodicko – trénerská komísia , priznáva tieto VT : 

Prvá VT   -  1. VT   

Druhá VT             -  2. VT   

Tretia VT    -  3. VT   

Štvrtá VT  -  4. VT   

Piata VT  -  5. VT              

 

VT je možné priznať po splnení určených podmienok. 

Všetky VT možno priznať iba za výsledky, ktoré boli získané športovcom v období, kedy mal športovec 

platnú licenciu SLA 3D (výsledky za obdobie predtým, ani potom sa nezarátavajú).  

Všetky VT možno priznať za výsledok dosiahnutý na Slovenskom pohári, MSR, MMSR, na 

Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy a Grand Prix podľa pravidiel HDH-IAA a WA, na ktorých sa 

používali IBO scoring terče. 

 

      4.VT  a 5. VT je možné získať, okrem vyššie uvedených súťaží, aj na vybraných súťažiach v pôsobnosti 

a pod záštitou SLA 3D (v zmysle organizačnej smernice SLA 3D, čl. 6). 

Súťaže musia spĺňať nasledovné podmienky:  

- súťaž prebieha podľa štandardných pravidiel HDH alebo WA (s národnými úpravami SLA 3D) 

s využitím výhradne IBO scoring terčov.  

- Zaraďovanie do skupín na súťaži nesmie byť voľné, ale riadené organizátorom tak, aby v žiadnej 

skupine neboli iba súťažiaci z jedného klubu.  

- Na súťaži musí funkciu hlavného rozhodcu vykonávať rozhodca s platným osvedčením rozhodcu 

SLA 3D.  

- Organizátor odošle výsledky spracované v tabuľke v štandardizovanej forme SLA 3D. 

- SLA 3D nominuje technického delegáta, ktorý posúdi a potvrdí, že boli dodržané podmienky 

kladené na súťaž pre priznávanie IV. alebo V.VT. 
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- Riaditeľ súťažnej série zašle požiadavku o zaradenie súťažnej série medzi súťaže, na ktorých je 

možné získať VT. do 31.1. daného roku.  Predsedníctvo SLA 3D následne danú požiadavku 

prerokuje. 

 

    Podmienkou pre priznanie VT je dosiahnutie požadovaného výsledku – priemerného nástrelu 

(pozri tabuľku) uvedeného v oficiálnej výsledkovej listine zo súťaže potvrdenej  hlavným rozhodcom 

minimálne trikrát v priebehu obdobia 18 kalendárnych mesiacov v rovnakej divízií luku a rovnakej 

vekovej kategórií.  

 

Výsledky sa započítavajú, ak sú dosiahnuté len v určených vekových kategóriách (senior, veterán, kadet, 

deti).  

Výnimkou sú výsledky dosiahnuté vo vekovej kategórií kadet a divíziach BB, PBHB, TRRB, TRLB, ktoré sa 

započítavajú aj pri prechode do vekovej kategórie senior. Taktiež výnimkou sú výsledky dosiahnuté vo 

vekovej kategórií senior vo všetkých divíziách a pri prechode do vekovej kategórie veterán.  

 

Pokiaľ je športovec v deň svojich narodenín, kedy prechádza z jednej vekovej kategórie do staršej vekovej 

kategórie držiteľom niektorej VT, automaticky získava ochrannú dobu  1 rok (počíta sa od dátumu 

narodenia), kedy získa automaticky 4.VT. Túto 4.VT si môže športovec vylepšovať dosiahnutými 

výsledkami.  

Pokiaľ športovec súťaží počas posudzovaného obdobia aj vo vekovej kategórií veterán, ale aj senior, VT 

mu bude priznaná vo vekovej kategórií, ktorá bude vyššia (t.j. s nižším číselným ohodnotením).  

 

O priznanie dosiahnutej VT nie je potrebné žiadať, keďže výpočet VT prebieha automaticky príslušnými 

algoritmami na stránke www.archery3d.sk.  

V období, kedy ešte automatický výpočet VT nie je funkčný, je možné požiadať o pridelenie 1. až 4.VT 

písomne. V  takom prípade o priznanie dosiahnutej VT strelec  požiada po splnení podmienok e-mailom na 

adresu vt@archery3d.sk. V žiadosti uvedie dosiahnuté výsledky a odkaz na výsledkové listiny obsahujúce 

výsledky, ktorými splnil limity pre príslušnú VT.  Metodicko – trénerská komisia SLA 3D overí splnenie 

podmienok a následne zaznamená priznanú VT do profilu lukostrelca na internetovom portáli SLA 3D. 

Písomná žiadosť o priznanie dosiahnutej  VT sa zasiela elektronicky na email: vt@archery3d.sk vo 

forme:  

 Meno priezvisko športovca 

 Číslo licencie SLA 3D 

 Výpis súťaže z profilu lukostrelca vo formáte (príklad): 15.6.2019 SLOVENSKÝ POHÁR SLA 

3D 2019 - 4.kolo Bodov: 219 Priemer na šíp: 7.82  

 veková kategória, v ktorej športovec súťažil 

 divízia luku, v ktorej športovec súťažil 

 

 

http://www.archery3d.sk/
mailto:info@archery3d.sk
mailto:vt@archery3d.sk
https://www.archery3d.sk/vysledky/slovensky-pohar-sla-3d-2019-4kolo
https://www.archery3d.sk/vysledky/slovensky-pohar-sla-3d-2019-4kolo
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3. Platnosť VT 

 

VT, ktoré boli udelené na základe doteraz platnej SMERNICE PRE PRIZNÁVANIE VÝKONNOSTNÝCH TRIED V 

PÔSOBNOSTI SLA 3D  a mali platnosť do 31.12.2022, resp. do 31.12.2023, alebo 31.12.2024, majú 

automaticky upravenú dobu platnosti VT do 30.6.2023.   

Táto platnosť môže byť upravená do obdobia, kedy výpočet VT začne prebiehať automaticky.  

 

Platnosť VT je do 18 mesiacov od najstaršieho výsledku, ktorý bol použitý pre dosiahnutie VT.  

 

4. Limity priemerných nástrelov pre jednotlivé VT 
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Divízie :  

Kladkové luky   CU (Compound Unlimited),  
              HU (Hunter 3D),  

                             CB (Compound Bare bow),  
Olympijský luk   OL (Olympic),  
Kuša                   CRB (Crossbow),  
Holý luk             BB (Bare bow), 
Tradičný luk      TR-RB (Traditional Recurve),  

              TR-LB (Traditional Longbow) 
Primitívny luk   PB-HB (Primitivebow and Horsebow).   

 

    Vekové kategórie: 
  Seniori     M, Ž - 18 –54  rokov 
  Veteráni   M, Ž - 55 a viac rokov   
  Kadeti     M, Ž  - 13 – 17,99 rokov 

Deti    M,Ž do 12,99 rokov 
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5. Evidencia VT 

 

  Evidencia môže byť vedená v papierovej forme, alebo v automatizovanej forme elektronicky. 

Automatizovaná elektronická evidencia dosiahnutých VT sa vykonáva prostredníctvom príslušných 

algoritmov stránky SLA 3D.  

Evidencia VT pre každého športovca musí obsahovať aj údaj, v akej vekovej kategórií a divízií luku bola 

príslušná VT dosiahnutá, ako aj zoznam výsledkov, na základe ktorých bola daná VT dosiahnutá.  

V prípade, že automatický systém výpočtu VT nedisponuje niektorým výsledkom (napr. výsledok 

z MS/ME/GP HDH IAA/WA), môže športovec požiadať o manuálny zápis výsledku.   

 

Žiadosť o zapísanie výsledku sa zasiela elektronicky na email: vt@archery3d.sk vo forme:  

 Meno priezvisko športovca 

 Číslo licencie SLA 3D 

 Názov súťaže 

 Dátum usporiadania súťaže 

 veková kategória, v ktorej športovec súťažil 

 divízia luku, v ktorej športovec súťažil 

 dosiahnutý priemer na šíp 

 link na výsledok 

 

   Zoznam držiteľov VT bude zverejnený na stránke SLA3D v profile daného lukostrelca na stránke 

https://www.archery3d.sk/clen/SVKxxxx, kde posledné štvorčíslie je číslo licencie športovca  v SLA 3D. 

 

Celkový zoznam držiteľov VT bude verejne prístupný na stránke www.archery3d.sk.  

Športovec môže písomne požiadať o obmedzenie verejného informovania o jeho VT. Žiadosť treba zaslať 

emailovú adresu vt@archery3d.sk.  

 

Metodisko-trénerská komisia SLA 3D je zodpovedná za vedenie evidencie VT.  

 

 

6. Schválenie a účinnosť 

Táto smernica bola schválená predsedníctvom dňa 2. 2. 2023 a  nadobúda účinnosť dňom jej schválenia. 

 

 

..........................................                       

     Predseda SLA3D                                         

      Ing. Peter Málek                                     
 

mailto:vt@archery3d.sk
https://www.archery3d.sk/clen/SVKxxxx
http://www.archery3d.sk/
mailto:vt@archery3d.sk

