
  

  
FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA V  HALOVEJ LUKOSTREĽBE 

Pravidlá 
 

Slovenský pohár v halovej lukostreľbe  je 2-úrovňová súťaž, ktorá sa organizuje v 
divízii OL, KL, HL, DL (IL v divízii HL, HU v divízii KL), pozostávajúca zo základnej časti 
organizovanej v regiónoch a celoslovenským finále postupujúcich z regionálnych častí.  
 
Základná časť 
Pre potreby základnej časti sú kluby rozdelené do 3 regiónov. 
 
Región 1  Bratislava, Nitra , Trnava  
Región 2 Banská Bystrica, Trenčín, Žilina 
Región 3 Košice, Prešov 
 
Vyhodnocujú sa výsledky z kvalifikačných halových súťažiach z kalendára súťaži:   
 
Región 1 

1.kolo Blue Arrows Viničné, 12. január 2019 
2.kolo   1. SŠLK a LK Bratislava, 26. január 2019 

3.kolo Slávia Právnik Bratislava, 9. február 2019 

Región 2 
1.kolo Liptovský školský lukostrelecký klub, 27. január 2019    
2.kolo Lukostrelec BB, 10. február 2019    

 3.kolo Reflex Žilina, 23. február 2019 
  
Región 3 

1.kolo MŠK Kežmarok, 29. – 30. december 2018 
2.kolo Red Arrows Poprad, 2. február 2019 

3.kolo SLK Spišské Vlachy, 2. marec 2019    

Strelec môže byť hodnotený maximálne v jednej vekovej kategórii a divízii.  O zaradení 
strelca do vekovej kategórie a divízie rozhoduje príslušný klub pri prvom prihlásení na kolo SP. 
V akej kategórii strelec SP začne, v tej bude hodnotený v SP. 
 

Hodnotenie základnej časti Slovenského pohára v regióne sa vykoná na základe súčtu 
bodov získaných na dvoch súťažiach s najlepším umiestnením hodnoteného strelca v jeho 
domovskom regióne, pričom sa hodnotí bodmi celkové umiestnenie podľa výsledkovej listiny 
po kvalifikácii. Pri účasti strelcov zo zahraničia alebo z iného regiónu ako je región miesta 
konania súťaže, sa body prideľujú podľa redukovanej výsledkovej listiny.  

 
V prípade rovnosti bodov, rozhoduje súčet bodových nástrelov na hodnotených 

súťažiach, v prípade rovnosti súčtu nástrelov, budú strelci vyhodnotení na rovnakom mieste. 
Ak je toto miesto postupové, obaja strelci budú postupovať na úkor postupového miesta 
z nástrelu.  



  

Strelec sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek kola SP v ktoromkoľvek regióne, avšak na 
priamy postup z domovského regiónu sa počíta iba výsledok dosiahnutý na kole SP 
v domovskom regióne strelca. Ostatné výsledky sa započítavajú na postup podľa nástrelu. Za 
umiestnenie sú udeľované body pre prvých 10 strelcov v kategórii nasledovne: 
 

1. miesto 15 bodov  6. miesto 5 bodov 
2. miesto 12 bodov  7. miesto 4 body 
3. miesto 10 bodov  8. miesto 3 body 
4. miesto 8 bodov  9. miesto 2 body 
5. miesto 6 bodov  10. miesto 1 bod 

 
Postup do finále SP 

Priamo do finále postupujú strelci z prvých miest v každom regióne v jednotlivých 
divíziách a kategóriách. Zostávajúce postupové miesta sú určené pre strelcov s najvyšším 
súčtom nástrelov z 2 kvalifikačných súťaží nastrieľaných v ktoromkoľvek regióne, bez ohľadu 
na región. 

Strelec môže postúpiť priamo z regiónu aj v prípade že v danej kategórii sa zúčastnil 
sám. V prípade, že sa v niektorom z regiónov nezúčastní ani jeden strelec v kategórii, 
postupové miesto za víťazstvo v danom regióne sa preradí k postupovým miestam pre 
strelcov s najvyšším súčtom nástrelov. Počet strelcov vo finále je 8 alebo 4 v divízii a 
kategórii.  
 
Predpoklad postupujúcich kategórii do finále podľa účasti v minulom ročníku 

Divízia Kategória 
Počet 

postupujúcich 
do finále 

Región 1 
umiestnenie 

Región 2 
umiestnenie 

Región 3 
umiestnenie 

SK nástrel 

OL starší žiaci 8 1 1 1 5 

OL staršie žiačky 4 1 1 1 1 

OL kadeti 4 1 1 1 1 

OL kadetky 4 1 1 1 1 

OL muži 16 2 2 2 10 

OL ženy 4 1 1 1 1 

OL veteráni 4 1 1 1 1 

KL starší žiaci 4 1 1 1 1 

KL muži 16 2 2 2 10 

KL ženy 4 1 1 1 1 

HL starší žiaci 8 1 1 1 5 

HL staršie žiačky 4 1 1 1 1 

HL Muži 16 2 2 2 10 

HL Ženy 4 1 1 1 1 

 
V prípade, že účasť v niektorej z uvedených kategórii nebude dostatočná na to, aby bol 
obsadený predpokladaný počet miest, upraví sa počet postupujúcich v tejto kategórii na 
násobky štyroch nadol (v prípade účasti menšej ako 16 na 8, v prípade účasti menšej ako 8 
na 4, v prípade účasti menšej ako 4 sa kategória finále nezúčastní). Uvoľnené miesta budú 
použité v prospech kategórií s väčšou účasťou.  
 
O tejto skutočnosti budú strelci informovaní minimálne 14 dní pred finále SP.  
 



  

Finále SP 

 
Prvá časť finále - kvalifikácia 

Kvalifikácia sa uskutoční súbojmi  H2H každý s každým v skupine po 4 respektíve po 8 
strelcoch   (všetci strelci rovnakej kategórie sú zaradení v jednej skupine. Súboje H2H sa 
strieľajú vždy na 4 sety. Za víťazstvo v H2H súboji získa strelec 3 body za remízu 1 bod a za 
prehru 0 bodov.  
 

V kategóriách kde sa zúčastnia 4 strelci, budú strieľať systémom každý s každým 
dvojkolovo, čiže každý strelec bude mať odstrieľaných 6 súbojov . 

V kategóriách kde sa zúčastní 8 strelcov, budú strieľať každý s každým jednokolovo, 
čiže každý strelec bude mať odstrieľaných 7 súbojov. 
 

Poradie v kvalifikácii sa určí na základe počtu získaných bodov za súboje. 
V prípade rovnosti bodov o postavení v tabuľke rozhoduje u KL celkový nástrel v H2H 
súbojoch. Pri OL, HL a DL rozhoduje ako druhé kritérium rozdiel počtu vyhraných 
a prehraných setov. Ak aj v tomto prípade bude zhoda, rozhoduje ako tretie kritérium 
celkový nástrel v H2H súbojoch. Ak na základe uvedených kritérií nebude možné určiť 
jednoznačné umiestnenie, rozhodne sa rozstrelom na jeden šíp, bližší šíp k stredu vyhráva. 
Rozstrely sa uskutočnia len pri rozhodovaní o umiestnení na prvých štyroch miestach. Na 
miestach 5 až 8 sa strelci s nerozhodným výsledkom vyhodnotia ako rovnako umiestnení. 
 

V prípade, že sa nominovaný strelec neočakávane nezúčastní finále SP a nenájde sa 
za neho náhrada, súboje tohto strelca sa neuskutočnia. Strelci v danej kategórii odstrieľajú 
menší počet H2H súbojov. 
 
Druhá časť finále - eliminácie 

Do eliminácií postupujú prví štyria z každej kategórie. V eliminačných súbojoch sa v 
semifinále stretnú systémom prvý so štvrtým a druhý s tretím. Následne sa víťazi semifinále 
stretnú v súboji o zlato a porazení v súboji o bronz. 
 

Eliminačné súboje v semifinále a finále sa strieľajú štandardným spôsobom. Pre OL, 
HL a DL set systémom, a pre KL kumulatívnym spôsobom. 
 
Celkové poradie SP 

Celkové poradie na prvých štyroch miestach v danej kategórií bude určené na 
základe výsledkov finálových eliminácií. Celkové poradie na 5. až 8. mieste v kategóriách, 
kde sa vo finále zúčastnilo 8 strelcov, bude určené na základe finálovej kvalifikácie. 
 

Celkové poradie Slovenského pohára bude zostavené na základe výsledkov Finále SP 
a pre strelcov, ktorí sa nezúčastnili finálového kola, bude určené podľa súčtu dvoch 
najlepších nástrelov na kvalifikačných súťažiach SP. 

 
Vyhodnotenie sa vykoná po skončení finále Slovenského pohára. Kategórie, ktoré sa 

finále nezúčastnia, budú vyhodnotené na Majstrovstvách Slovenska v halovej lukostreľbe. 


