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Úspech slovenskej 3D lukostreľby na halových Majstrovstvách 

Európy v Budapešti v HDH, 19.-20.2.2016 

 Vo februári sa organizovali halové Majstrovstvá Európy v 3D lukostreľbe podľa pravidiel HDH. 

V Maďarsku sa vo vo veľkom strieľa práve podľa pravidiel HDH, tak aj tieto majstrovstvá sa 

organizovali v Budapešti. Zorganizovali ich  na výstavisku EXPO počas poľovníckej výstavy Fehova, ako 

aj medzinárodnej výstavy psov.  

 Organizátori dali na začiatku limit 180 strelcov, ktorý sa nakoniec rozrástol na 300 účastníkov. 

Takže sa naozaj strieľalo doslova od rána do večera počas dvoch dní. Vzhľadom k tomu, že Budapešť 

je veľmi blízko, prihlásilo sa na pretek 14 lukostrelcov zo Slovenska. Dokonca aj štartovné je na HDH 

preteky vždy prijateľné – 30 EUR za oba dni strieľania, čo bolo super. A zohnal som pre väčšinu 

výpravy aj ubytovanie neďaleko výstaviska za pár EUR, tak ani táto položka nebola problémom. To je 

neporovnateľné s nákladmi do 1000 EUR na medzinárodné preteky organizované IFAA alebo World 

Archery.  

 
Toto je naša slovenská repreprezentácia: zľava hore doprava a dolu: Róber Paškuliak, Štefan Myšiak, 

Ján Kúdela, Ján Knižka, Peter Málek, Jozef Bošanský, Peter Jankovič, Szabó Tamás, Dušan Binder, 

Marián Bosý, Ladislav Darázs, Ľuboš Veselý, Pavol Veselý  + Ľubomír Málek fotí  

Súťaz prebiehala dva dni – v piatok a v sobotu. Boli postavené dve trate, obe vo výstavných 

halách EXPO. Každá trať mala 24 zvierat (maximálka dľa pravidiel HDH do 27 metrov). Bolo zvláštne 
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strieľať v hale pod umelým osvetlením, ale aj pred zrakmi tisíciek návštevníkov výstavy, ktorí sa so 

záujmom boli pozrieť aj na lukostrelcov. Popri tom ihneď pri strelnici prebiehali súťaže hrania na 

lesný roh, vo varení, či vo vábení zveri. 

 
... takto vyzerala časť trate. Strieľalo sa vždy z jedného stanoviska na paletách na 6 zvierat po 1 šípe, 

celkovo 4 stanoviská každý deň.  

 

 Samotný pretek prebiehal tak, že sme vopred vedeli z rozpisu na pretek, kedy budeme 

strieľať. Prvý deň som strieľal o 11.30.hod, čo sa mi zdalo dosť neskoro, aby človek držal od rána 

koncentráciu. Vôbec som nezávidel napr. Duškovi Binderovi (TRLB), ktorý strieľal prvý deň až kedysi 

o 15:30 hod. To je fakt veľmi 

neskoro, ak ste na mieste už od 

rána. Cca. pol hodiny pred 

plánovaným časom streľby sme 

prišli na kontrolu náradia a pre 

bodovačky. Následne sme mohli 

ísť na rozstrelisko. V piatok sme 

strieľali jeden okruh, v sobotu 

druhý okruh. Skupiny boli po 

šiestich strelcoch, vždy strieľali 

traja naraz. Každý okruh bol 

postavný zo 4 stanovísk po 6 

zvierat (6x4 = 24 terčov). Rozhodca naraz odpískal všetkých lukostrelcov na okruhu a stopol im 5 

minút na 6 zvierat. Strieľať sa muselo po 1 šípe na zviera podľa určeného poradia zvierat zľava 

doprava. Všetko bolo na rovine, preto poriadateľ aspoň poriadne menil vzdialenosť aj veľkosti zvierat. 
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5 minút na 6 výstrelov nebolo veľa.  Kto by nestihol vystreliť na všetky zvieratá, počítalo by sa im to 

ako out. Hlavne kladkové luky mali čo robiť, aby si pri každom výstrele stihli nastaviť luk. Mne osobne 

veľmi pomohlo to, že som mal hodinky a vždy som si meral čas od odpísknutia rozhodcom. To mi 

dodalo veľmi veľa pokoja a kľudu.   

Keďže strieľam TRRB, tak som si všímal výsledky tých najlepších. Veľmi exceletný výkon 

v TRRB opäť podal Ferenc Molnár a potvrdil pozíciu aktuálneho majstra sveta. Strieľal som s ním 

v skupine, poznali sme sa už z MS v Terni z minulého roku, tak o to to bolo priateľskejšie. Ale teda 

streliť u neho osmičku je už takmer zlý zásah a streliť päťku je katastrofa. Ale teda na skákajúceho 

srnca na 27 metrov dal out, čo sa riadne chytal za hlavu. Aj majster tesár sa sem tam sekne. Počas 

celého preteku:  24+24+6 = 54 terčov nedal jedinú päťku (!) a osmičiek mal minimum.  

Aj keď teda keď človek pozerá na jeho svojský štýl, kedy takmer len so sekundovým mierením dáva 

samé čisté zásahy, tak nikdy nechápem, ako sa to tak dá. Ja kým domierim, tak mi to trvá oproti 

nemu hrozne dlho. Nuž, má už toho nastrieľané, tak to má v ruke a oku. 

Mne sa v skupine strieľalo úžasne, 

neboli žiadne out-y. Mal som 207 bodov 

a priemer na šíp 8,63 bodu. Ferenc Molnár 

232 bodov – neuveriteľných 9,67 priemer. 

Pevne som dúfal, že to bude dobrý výsledok. 

O to viac mi večer vyrazili dych priebežné 

výsledky po prvom kole. Bol som priebežne 

druhý! Každý sa chce dostať do finálovej prvej 

šesťky, preto bolo druhé miesto naozaj 

výborné. Problém bol v tom, že tretí mal 205 

bodov a siedmy mal 199 bodov. Takže to bolo 

fakt natesno a jeden zlý výstrel všetko mohol 

pokaziť.  

Večer sme si urobili výlet po centre Budapešti a prešli sme si väčšinu pamiatok v meste. 

V noci sa mi veľmi dobre nespalo, to asi nikomu z našej slovenskej lukostreleckej expedície. Niekto si 

povie, veď prečo by si dobre nespal? O čo ide? No, treba si to zažiť. Ide o to, že človek celú noc 

premýšľa, na čo sa má sústrediť, nechce si to samozrejme ďalší deň pokaziť a ja som mal už od večera 

trému, ako to pôjde na ďalší deň. Predsa len, priemer 8,68 bodu som fakt nikdy nestrelil. Nebola to 

„gulášovka“, šlo o Majstrovstvá Európy a v TRRB tam bolo skvelé zastúpenie.  

V sobotu sme najskôr strieľali druhé kolo. To som dal za 203 bodov- tiež bez out-u a veril 

som, že to do prvej šesťky bude. Spolu 410 bodov. A chvalabohu to bolo dosť. Bol som priebežne 

tretí. Ferenc Molnár jednoznačne prvý 445 bodov, Seres Armand  bol druhý predo mnou o 4 body, , 

za mnou štvrtý bol náš kamarát Peťo Madurkay z Čiech so stratou 9 bodov.  
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Postúpil som do finále z tretej pozície a vybrali nám trať vo výstavnej hale so stovkami 

divákov. To nebolo pre veľký ruch veľmi dobre, ale podmienky sme mali všetci rovnaké. Finále sa 

strieľa na 6 šípov z jedného stanoviska. Pri bodoch je malá úprava, stred nie je za 11, ale za 12 bodov. 

Mojim cieľom bolo udržať si aspoň tretie miesto. Nervy to boli obrovské, o tom nech nik 

nepochybuje. Ale ustál som to. Na 6 šípov 52 bodov, s čím som bol celkom spokojný. Na 2.miesto mi 

chýbalo 14 bodov, pred štvrtým miestom som mal 15 bodov (výsledková listina bola s chybičkou). 

Peťo Madurkay dal posledný šíp do steny, nie do terča. Nervy robia svoje. Ferenc Molnár a finálový 

rozstrel? 5x 10 bodov a 1x 12 bodov. To je už streľba z inej galaxie.  

Takže medaila na krku pri vyhodnotení víťazov veľmi hriala. Bolo to môj prvý veľký úspech na 

medzinárodnej súťaži.  

   
... medaile boli naozaj krásne, tak sme boli radi, keď sa dajaké ušli aj nám...    

Neskôr som premýšľal, čo bolo hlavným dôvodom takejto úspešnej lukostreľby:  

- byť kľudný a snažil som sa maximálne koncentrovať na každý pohyb  

- meral som si 5 minútový limit a vedel som, koľko mám ešte čas (chalani od nás, ktorí pozerali na 

mňa boli z môjho kľudu nervózni – napr. brácho Ľubo Málek a Robo Paškuliak boli zo mňa na nervy, 

keď všetci v hale už mali odstrieľané a ja som si zakladal ešte len piaty šíp ).  

- nikdy som sa dodatočne spätne nepozeral ďalekohľadom na výstrel, čo som strelil. Pri streľbe iba na 

1 šíp na zviera by ma to iba zbytočne rozhodilo.  

- keďže zapisovanie do dvoch bodovačiek nebolo presne dané, kto to bude robiť, tak som sa dal 

radšej iba na vyťahovanie šípov, aby som sa zbytočne „nedekoncentroval“  

- nezaujímal som sa počas streľby o výstrely svojich konkurentov, nepočítal som bodové rozdiely 

- odhad vzdialenosti v hale bol jednoduchší, pretože som sa vedel „chytiť“ stĺpov, ktoré držali 

konštrukciu haly a boli od seba asi 18 metrov 

- no a vraj mám taký „hendikep“, že väčšina strelcov na preteku strieľa asi o 20% horšie, ako doma na 
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tréningu. Ja ale naopak na veľkých súťažiach zvyčajne nastrieľam o 10% lepšie, ako doma na záhrade. 

Dúfam, že mi tento hendikep zostane i do budúcnosti.  

Schválne tu nepíšem o mojom štýle lukostreľby. Každý má svoj osobitý štýl a doma v záhrade 

vie s ním strieľať dobre. Tu píšem skôr o psychickej stránke, ktorá podľa mňa tvorí minimálne 50% 

úspechu. Možno si tam niekto nájde radu, ktorá pomôže aj jemu.   
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Naša lukostrelecká partia zo Slovenska dosiahla aj napriek tomu, že bola pomerne malá, 

pekné medailové úspechy. Priviezli sme 6 medailí, čo je určite slušné. Z toho dve zlaté, jedno striebro 

a 3x bronz. Vo finále veľmi pekne zabojoval Jožko Bošanský, ktorý sa z priebežného 6.miesta 

prestrieľal šiestimi šípmi na bronzový stupienok. Mal nervy zo železa.  

Menej šťastia mal Ladislav Darász (Dadi), ktorému podľa nás odobrali organizátori jeden bod, tak 

skončil so stratou jediného bodu na nevďačnom štvrtom mieste za maďarským strelcom. V BB 

veteráni to bol boj medzi Jankom Kúdelom a Štefanom Myšiakom. Pred finále vyhrával Štefan nad 

Jankom o 3 body. Ale vo finále dal Janko 58 bodov, pokiaľ čo Štefan 50 bodov. Tak Štefan bol o 5 

bodov strieborný za Janom Kúdelom. Peťo Jankovič aj ja sme boli pred finále na 3.mieste, čo sme si aj 

vo finále udržali. No a Janko Knižka si svoje zlato nevystrieľal náhodou. Mal po 2 základných kolách 

nastrieľaný taký výsledok s tak veľkým rozdielom, že finále už bola len formalita a zlato bolo vo 

vrecku.  

Slovenskí medailisti na svojich stupienkoch:   

 

Zľava: Štefan Myšiak (BB veterán) - striebro, Ján Kúdela (BB veterán) – zlato, Ján Knižka (BB senior) – 

zlato, Peter Málek (TRRB senior) – bronz, Jozef Bošanský (CU senior) – bronz, Peter Jankovič (CU 

veterán) – bronz.  
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Malá štatistika medailistov spolu s nástrelmi:  

 

Ján Knižka  

klub: Lukostrelec BB 

ZLATO 

BB – senior 

Celkový nástrel (2x24 terčov + 6 finálových): 461 bodov 

Priemer na šíp: 8,53 bodu 

 

 

V tabuľke je uvedený nástrel v prvom dni na 24 terčov (208 bodov), potom nástrel v druhom dni (207 

bodov), celkový súčet pred finále, nástrel vo finále (46) a celkový súčet bodov (461).  

 

 

Ján Kúdela 

klub: Horné Húščie 3D 

ZLATO 

BB - veterán 

Celkový nástrel (2x24 terčov + 6 finálových): 436 bodov 

Priemer na šíp: 8,07 bodu 
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Štefan Myšiak  

klub: Hunter Malá Fatra 

STRIEBRO 

BB – veterán 

Celkový nástrel (2x24 terčov + 6 finálových): 431 bodov 

Priemer na šíp: 7,98 bodu 

 

 

 

 

 

Peter Málek  

klub: Horné Húščie 3D 

BRONZ 

TRRB – senior 

Celkový nástrel (2x24 terčov + 6 finálových): 462 bodov 

Priemer na šíp: 8,56 bodu 
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Jozef Bošanský  

klub: LK Hubert Arrows 

BRONZ 

CU – senior 

Celkový nástrel (2x24 terčov + 6 finálových): 518 bodov 

Priemer na šíp: 9,59 bodu 

... tu si všimnite, ako sa Jožko prestrieľal vo finále zo 6. na 3.miesto 

 

 

 

 

Peter Jankovič  

klub: --- 

BRONZ 

CU – veterán 

Celkový nástrel (2x24 terčov + 6 finálových): 471 bodov 

Priemer na šíp: 8,72 bodu 
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 Na záver môžem povedať, že súťaž zanechala na všetkých veľmi priaznivý dojem a pokiaľ sa 

bude konať ďalší ročník, môžem ju len odporučiť, aby si vyskúšali niečo nového v 3D streľbe.  

Ďakujem všetkým, ktorí v Budapešti bojovali za slovenské farby, ako aj za vzájomnú pomoc 

i podporu, ktorou sme sa hecovali počas preteku  . 

 

Ing. Peter Málek – SVK00693, Horné Húščie 3D 

 

 

 

 


