
 

1.návrh  

ROZDELENIE KATEGÓRIE DETÍ DO 10 ROKOV: 

Navrhujeme rozdelenie kategórie detí do 10 rokov podľa pohlavia za účelom ich 
ďalšej motivácie a zotrvania v lukostreleckej obci. 

Zdôvodnenie: 

Všetky kategórie sa delia podľa pohlavia, len táto nie. Pritom práve tie najmenšie deti 
sa vedia najviac zaradovať, keď získajú medailu. Je to pre nich silne demotivujúce, 
keď sa to opakovane nepodarí, hlavne dievčatám, ktoré ťažko konkurujú chlapcom.  
Naviac v súčasnosti máme napr. v kateg. OL deti do 10 rokov 10 detí, zatiaľ čo v 
kategórii OL juniori + juniorky 9 mládežníkov a tí sú rozdelení podľa pohlavia, v 
kateg.veteránov je súťažiacich ešte oveľa menej. Verím tomu, že veteránom už o zisk 
medaile až tak nejde, skôr sa tešia z toho, že ešte sú v takej kondícii, že si môžu 
preteky užiť. Naopak pre našich najmenších je zisk medaile nanajvýš motivujúci, 
môžeme si ich zaviazať a zostanú pri lukostreľbe potom dlhšie a raz z nich môžu byť 
úspešní reprezentanti. Práve deti vo veku 10 rokov sa častokrát úspešne rozbehli 
a vyrástli z nich úspešní reprezentanti – A.Longová, B.Baláž, bratia Duchoňovci, atď. 
Aby sa neskomplikovalo popritom usporiadanie SP a MSR kvôli kapacite strelnice a 
času, navrhujeme ich síce rozdeliť podľa pohlavia, ale nezaradiť ich do eliminačných 
súbojov, ktoré sú pre nich zasa veľmi stresové. Tým pádom sa nenavýši ani počet 
terčovníc, ani nenatiahne čas, pre usporiadateľa to bude mať dopad jedine na nákup 
medailí – 3 ks naviac v hodnote do 5 EUR. To každý zvládne. 
 
 

 

 

 

 

RNDr. Antonín Polách     Mgr.Viera Hanuliaková 
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2.návrh 
 
ZAVEDENIE NOVEJ KATEGÓRIE V3: 
 
Navrhujeme zaviesť novú kategóriu a síce V3 – veteráni 3. 
 
Zdôvodnenie:  
 
Budúcu sezónu budú v radoch SLZ súťažiť až trinásti lukostrelci nad 70 rokov. 
Nakoľko vek nepustí, navrhujeme pre ich ďalšiu motiváciu a radosť zo strieľania 
vytvoriť novú kategóriu a síce V3 pre súťažiacich narodených pred rokom 1951 
vrátane. Jednoducho je nespravodlivé, aby si 70-ročný, či 75-ročný lukostrelec musel 
merať sily so 60-ročným. Táto nová kategória by nebola v oblasti luksotreleckých 
pretekov novinkou. Na MS veteránov iba pred dvoma rokmi, ktoré sa konali 
v Lausanne( World Archery Masters Championships 2018) a ktorých sa s veľkým 
úspechom zúčastnili 266 strelci táto kategória zavedená bola. Takisto minulý rok v 
Turíne už za účasti 312 strelcov sa opätovne súťažilo aj v tejto vekovej kategórii. Na 
oboch svetových šampionátoch boli rozdelení súťažiaci veteráni do týchto vekových 
kategórii:    40-49 - skupina, ktorá nezískala v konečnom dôsledku titul majstra sveta. 

·        50-59 - naši V1 
·        60-69 - naši V2 
·        70+ - navrhovaní V3 

Prečo ich teda nezaviesť aj u nás, pokusne zatiaľ len na Majstrovstvá SR, v hale by sa 
vzdialenosť ani terč nemenili, v terčovej lukostreľbe, nakoľko počtom lukostrelcov, 
či terčovníc MSR veteránov má ešte kapacity. Na terčových MSR navrhujeme 
vytvoriť nové vzdialenosti pre V3 a síce nasledovne: 

- OL V3 40 m 
- KL V3 40 m 
- HL V3 20 m 
- DL V3 20 m 

Myslíme, že sa môžeme hrdiť tým, koľko takých strelcov na Slovensku máme a že je 
našou povinnosťou im vytvoriť komfort pri strieľaní! 
 
RNDr. Antonín Polách     Mgr.Viera Hanuliaková 


