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SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D
1. Účel dokumentu
1. Tento dokument opisuje procedúru kontroly súladu výstroja súťažiacich s pravidlami, podľa ktorých
súťaž prebieha. Vykonáva sa u každého súťažiaceho pred súťažou a takisto u náhodne vybraných
súťažiacich počas súťaže.

2. Kontrola lukostreleckého náradia
1. Súťažiaci nepredkladá na kontrolu náradia všetko vybavenie, ktoré bude na súťaži používať (napr.
utierka šípov, okuliare, stolička,...). Predkladá iba povolené vybavenie v zmysle pravidiel platných
pre danú súťaž (luk, šípy, chránič prstov, ďalekohľad). Každý rozhodca používa svoj postup kontroly
náradia. Tento postup je potrebné rešpektovať. Rozhodca nemá chytať kontrolovaný luk za madlo
(rukoväť) alebo sám naťahovať tetivu luku.
2. Súťažiaci podáva, resp. predkladá luk rozhodcovi tak, že ho drží oboma rukami za ramená a tetivou
hore smerom ku rozhodcovi. Rozhodca môže luk vziať do rúk (drží ho za ramená čo najbližšie k
madlu, tetivou k sebe). Súťažiaci takisto predkladá na kontrolu šípy (kontroluje sa rovnaká dĺžka
šípov, rovnaké pierka / krídelká a končeky, rovnaký typ hrotu, označenie šípu menom alebo
iniciálmi) a chrániče prstov (rukavice, taby), či sú bez akýchkoľvek pomocných značiek.

3. Meranie sily lukov alebo rýchlosti
1. Meranie sily luku alebo rýchlosti vystreleného šípu vykonáva na požiadanie rozhodcu každý
kontrolovaný súťažiaci v priestore, ktorý je na tento účel rozhodcom vyčlenený. Tento priestor je
vybavený silomerom, chronometrom a stojanom so záchytnou terčovnicou.
2. Po kontrole môže rozhodca označiť náradie kontrolnou známkou, ktorá vizuálne potvrdí že
skontrolované náradie je v súlade s pravidlami súťaže.

4. Rozhodca a jeho právomoci
1. Rozhodca, s ohľadom na charakter súťaže a jej predpísané pravidlá, môže mať za povinnosť aj
kontrolu oblečenia a obuvi. Najmä s ohľadom na bezpečnosť pri súťaži (reflexné prvky na odeve,
uzavretá obuv) a prípadný predpis oblečenia, ak ho pravidlá alebo rozpis súťaže obsahujú (krátke
nohavice po kolená, blúzky bez hlbokého výstrihu).
2. Rozhodca má právo zopakovať kontrolu aj v priebehu súťaže, ak bude mať podozrenie, že
používate náradie, ktoré ste na kontrolu náradia nepriniesli, alebo že ste na náradí niečo zmenili či
upravili.
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