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Majstrovstvá Európy HDH IAA - Rakúsko,  

Strass Im Attergau 

HDH-IAA usporiadala už 11 majstrovstvá v 3D lukostreľbe. Na ich súťaže sa každým rokom 

prihlasuje viac členov SLA 3D. Nebolo to ináč ani teraz. Do rakúskeho Strass Im Attergau 

vycestovalo 40 lukostrelcov zo Slovenska (33 členov za SLA 3D, 7 členov SLZ). Pravdaže 

takáto skupina necestuje spoločne. Boli sme rozdelení na niekoľko skupiniek. Prichádzali 

sme postupne a stretli sme sa na zaujímavom otváracom ceremoniáli v St. Georgen, kde nás 

sprevádzali veteráni – traktory vezúce našu vlajku a názov krajiny. Bol to zaujímavý 

sprievod, ktorému fandili obyvatelia mestečka a turisti. Úvodný program a príhovory 

dôležitých osôb podujatia ukončili výstrely z historických zbraní.   

 

 

 

 

Tréningová strelnica nebola nikdy 

plná. 



Na majstrovstvách podľa HDH-IAA sa strieľajú 3 dni 3 rôzne okruchy po 28 terčov. Každý 

súťažiaci má možnosť vystreliť 84 šípov a získať body, ktoré ho posunú do finálovej šestice. 

Z našej zostavy sa to podarilo 11 lukostrelcom a piati z nich stáli na stupňoch víťazov. Mali 

sme aj ďalších súťažiacich na medailových miestach. Tí si umiestnenie museli vystrieľať 

počas troch dní, lebo do finále postupovali len divízie od 6  a viac účastníkov. Teda k 5 

medailistom z finále pribudlo ďalších 13 medailistov. Dobrá žatva to bola. 

Počet zlatých medailí: 11  

Počet strieborných medailí: 4 

Počet bronzových medailí: 3 

Počet „krumpľových“ medailí: 4 +1 družstvá (Slovakia No. 1) 

Tento rok bol štart pre všetky skupiny od prvého terča a po 10 minútach išla na trať ďalšia 

skupina. Takto niektorí mali trojhodinové okruhy odstrieľané už na obed. Posledné skupiny 

išli na trať 14:20  a končili okolo 18.15 hod.. Určite to bolo náročné a hlavne pre deti, ktoré 

všetky tri dni súťažili poobede. 

 

 

Skupiny pripravené na prvé výstrely. 

Predpovede počasia nešťastie nevychádzali  a preto sme 3 dni strieľali v kľude a so 

slniečkom v chrbte a možno aj v očiach. Dážď a búrky boli takmer každú noc a na tratiach to 

bolo aj cítiť. Niektoré chodníky boli dobre rozmočené a šmykľavé. 

 

 



V utorok ráno sa nám podarilo zaregistrovať 4 národné družstvá z tradičných lukov. Dohodli 

sme sa už na nástupe. Vyzbierala som po 50 Euro a v utorok ráno do 09:00 hod. sme ich 

mali nahlásené a vypísané menovite. Niektoré krajiny to ani nestihli. Ale bolo tam dosť 

družstiev maďarských a rakúskych. Skupiny boli pomiešané a strieľalo sa na 14 terčov. Body 

sa následne spočítali. Spolu 21 družstiev sa vybralo na časť trate C, ktorú sme považovali za 

ťažšiu. 

My sme vytvorili Slovakia No. 1, ktoré išlo do finále z druhého miesta (Málek Peter, Málek 

Ľubo, Kúdela Ján a Ladislav Darázs). Tu sa súťažilo už od nuly a šťastie sa trochu od nich 

odklonilo.  „Krumpľová“ medaila je doma. Nezachytili sme zmeny ako sa stavajú družstvá  a 

tak nás nielen vo finále prestrieľali družstvá kde mali 3 BB strelcov, alebo 3 TRRB strelcov. 

Naše ďalšie družstvá sa umiestnili na 12, 20 a 21 mieste. 

 

Finále družstiev. 

Sobotňajšie finále strieľali len kategórie dospelých a veteránov, muži a ženy kde bolo 6 

a viac súťažiacich. Mini, kadeti a juniori ani pri počte 6 finále nestrieľajú. 

A tak v sobotu ráno s miernym strachom či stíhame, lebo na nete bolo len že je to od 08:00 

do 17:00 hod. sme dorazili na miesto. Všetko bolo nachystané už od piatkového finále 

družstiev. Začalo sa drevenými šípmi a tak nejako to ubiehalo až po HU a CRB. Pre niekoho 

rýchlo, pre niekoho pomalšie. Niekto sa posunul vyššie, niekto obhájil a niekto bohužiaľ aj 

klesol. Ale pre všetkých je to ďalšia skúsenosť.  

 

 

 



Vyhodnotenie bolo večer v športovej hale a so všetkými poctami, ktoré k majstrovstvám 

patria. Verím, že všetci čo na stupňoch víťazov stáli si to patrične užili. 

Posledná informácia - 3D World Championship 2018 HDH-IAA sa bude konať v rakúskom 

Moosburgh. 

Tak úspešné trénovanie prajem. 

 

Tatiana Binderová 


