
 

TRADIČNÁ LUKOSTRELECKÁ SÚŤAŽ NA FIĽAKOVSKOM HRADE  
 

Cieľom podujatia je propagácia lukostrelectva a rozvíjanie už tradičnej lukostreleckej súťaže  
v priestoroch fiľakovského hradu.  

 

Miesto:      hradný areál vo Fiľakove 
 

Termín: 18.6.2017 (v nedeľu) ako záverečný program XVIII. Fiľakovských historických 
hradných hier. 
 

Forma súťaže: 11. ročník súťaže o titul „LUKOSTRELEC NOVOHRADU” a o hodnosť 
„OBRANCA FIĽAKOVSKÉHO HRADU” bude usporiadaný ako súťaž jednotlivcov na 
základe súťažných podmienok historickej lukostreľby a na základe písomnej registrácie v 
skupinách utvorených vopred alebo na mieste súťaže.  Súťaž sa uskutoční na nezameranú 
vzdialenosť dvomi šípmi na troj-, príp. dvojdimenzionálne terče v počte 15 ks v dvoch kolách, 
t.j. celkom 60 výstrelov. 
Prví traja umiestnení v jednotlivých kategóriách, pri minimálnom počte 3 súťažiacich 
v kategórii,  dostanú diplom, medailu a vecnú cenu. Každý účastník dostane na požiadanie 
pamätný list. 
Oblečenie nie je stanovené, ale hrdo nosené historické oblečenie  nielen spestrí súťaž, ale je aj 
poctením pamiatky našich predkov. 
 

Program: 
18. júna 2017 – nedeľa: 
Príchod: v nedeľu do 8:00 hod. Súťažiaci + 1 sprievodca má vstup na hrad zdarma, ďalšie 
sprevádzajúce osoby si musia zaplatiť vstupné na hrad: dospelí (26-62 r.) 3,- €,deti (6-26 r.) a 
dôchodcovia (62-70 r.) 1,50 €, pre deti vo veku 0-6 r. a seniorov nad 70 r. je vstup zdarma. 
Na mieste bude možnosť tréningu. 
8:00-9:30    Registrácia, zaplatenie štartovného, kontrola náradia, tréning 
9:30-10:00  Zahájenie, usmernenia, rozdelenie skupín, rozchod na trať 
10:00           Štart súťaže 
cca 15:00     Vyhodnotenie  
 

Registrácia: elektronicky     www.archery3d.sk v slovenčine 
                                              www.hradfilakovo.sk v slovenčine a v maďarčine 
                    osobne na mieste 
 

http://www.archery3d.sk/
http://www.hradfilakovo.sk/


Termín predbežnej prihlášky: 16. jún 2015 do 23:59 hod.  
 
Vekové skupiny:      Deti – do 12 rokov 
                                 Kadeti 13 – 17 rokov 
                                 Seniori 18 – 50 rokov 
                                 Veteráni – nad 50 rokov 
 

Vo vekových kategóriách je rozhodujúci vek ku dňu súťaže – 18.6.2017 
Kategórie:                HU      Kladkový luk Hunter 
                                 CU      Compoud Division 
                                 TRLB  Longbow Division 
                                 TRRB  Instictive Bow Division 
                                 OL       Recurve Division 
                                 CRB     Kuša 
                                 BB       Barebow Division 
                                 PBHB  Primitívny a jazdecký luk 
                                 CB        Compound Barebow 
 

Súťažiacim môže byť: ktokoľvek, kto má zodpovedajúcu výstroj a výzbroj, zaregistroval sa a 
zaplatil štartovné. 
 

Štartovné: 
Deti:    4€/osoba vrátane obeda  
Kadeti:8€/osoba vrátane obeda 
Seniori a Veteráni:15€/osoba vrátane obeda 
 
Nakoľko súťaž bude prebiehať v priestoroch kultúrnej pamiatky, všetkých účastníkov dôrazne 
žiadame o ochranu životného prostredia.  
 

Podľa našich možností urobíme všetko preto, aby sme zabránili lámaniu šípov, ale napriek 
tomu žiadame každého, aby doniesol so sebou viac šípov. Za zlomené šípy nenesieme 
zodpovednosť. Súťažiaci sú uzrozumení s nebezpečnosťou lukostreľby, súťaže sa zúčastnia 
dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, 
riaditeľa súťaže a hlavného rozhodcu. Súťaž bude prebiehať počas návštevných hodín hradu! 
Deti (do 12 rokov) sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej 
dospelej osoby. Výstrel mimo súťaže - okrem priestorov a času tréningu - a užívanie 
alkoholických nápojov má za následok okamžité bezpodmienečné vylúčenie zo súťaže! 
 

Usporiadateľ:            Občianske združenie KOHÁRY, Fiľakovo  
Spolu usporiadatelia: Fiľakovskí vlci, Fiľakovo 
                                   Hradné múzeum vo Fiľakove 
                                   Fülöp Géza Zsolt– Szügy, Maďarsko 
 

Počas súťaže bude možnosť zakúpenia stravy a občerstvenia! 
 
Každého srdečne očakávame! 
 
Deň pred súťažou budú na hrade prebiehať historické hradné hry, v prípade záujmu možnosť 
zabezpečenia ubytovania v obmedzenom počte! Podrobný program bude zverejnený na 
www.hradfilakovo.sk  a www.filakovo.sk.  

 

http://www.hradfilakovo.sk/
http://www.filakovo.sk/

