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1. Účel
Táto smernica stanovuje základné pravidlá pre priznávanie výkonnostných tried v 3D lukostreľbe
Slovenskou lukostreleckou asociáciou 3D. Pre účely SLA 3D sú výkonnostné triedy (ďalej VT) súčasťou
odborného posudzovania kvality športových výkonov športovca - člena SLA 3D.
VT sú kvalifikačnou pomôckou pre skvalitnenie práce Metodicko – trénerskej komísie SLA3D
v procese prípravy koncepcie zvyšovania výkonnosti lukostrelcov (kvalifikácia na kontrolné súťaže,
sústredenia, výber a nominácie do reprezentácie, testy, apod.).

2. Priznávanie VT
SLA 3D, Metodicko – trénerská komísia , priznáva tieto VT :
Majstrovská VT
Prvá VT
Druhá VT
Tretia VT

- MS.VT
- I.VT
- II.VT
- III.VT

farebné označenie: zlatá
farebné označenie: žltá
farebné označenie: červená
farebné označenie: modrá

VT je možné priznať po splnení určených podmienok.
Všetky VT možno priznať za výsledok dosiahnutý na Slovenskom pohári, MSR, MMSR, na
Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy a Grand Prix podľa pravidiel HDH a WA, na ktorých sa
používali IBO scoring terče.
III.VT je možné získať, okrem vyššie uvedených súťaží, aj na vybraných súťažiach v pôsobnosti a pod
záštitou SLA 3D (v zmysle organizačnej smernice SLA 3D, čl. 6).
Súťaže musia spĺňať nasledovné podmienky:
-

súťaž prebieha podľa štandardných pravidiel HDH alebo WA (s národnými úpravami SLA 3D)
s využitím výhradne IBO scoring terčov.
Zaraďovanie do skupín nesmie byť voľné, ale riadené organizátorom tak, aby v žiadnej skupine
neboli iba súťažiaci z jedného klubu.
Na súťaži musí funkciu hlavného rozhodcu vykonávať rozhodca s platným osvedčením rozhodcu
SLA 3D.
Organizátor odošle výsledky spracované v tabuľke v štandardizovanej forme SLA 3D.
SLA 3D nominuje technického delegáta, ktorý posúdi a potvrdí, že boli dodržané podmienky
kladené na súťaž pre priznávanie III.VT.
Organizátor súťaže zašle požiadavku o zaradenie medzi súťaže, na ktorých je možné získať III.VT,
minimálne 3 týždne pred termínom súťaže, najlepšie spolu s podkladmi pre zverejnenie
v kalendári súťaží na web portáli SLA 3D.

Podmienkou pre priznanie VT je dosiahnutie požadovaného výsledku – priemerného nástrelu
(pozri tabuľku) uvedeného v oficiálnej výsledkovej listine zo súťaže potvrdenej hlavným rozhodcom
minimálne trikrát v priebehu obdobia 14 kalendárnych mesiacov v rovnakej divízií luku.
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Výsledky sa započítavajú až od platnosti tejto smernice a vždy dosiahnuté len v určených vekových
kategóriách (senior, veterán, kadet) .
O priznanie dosiahnutej VT strelec požiada po splnení podmienok e-mailom na adresu
vt@archery3d.sk. V žiadosti uvedie dosiahnuté výsledky a odkaz na výsledkové listiny obsahujúce
výsledky, ktorými splnil limity pre príslušnú VT.
Metodicko – trénerská komisia SLA 3D overí splnenie podmienok a následne zaznamená priznanú
VT do profilu lukostrelca na internetovom portáli SLA 3D.

3. Platnosť VT
Platnosť VT je do 31.12. nasledujúceho roku od roku získania danej VT.

4. Limity priemerných nástrelov pre jednotlivé VT

Divízie :
Kladkové luky CU (Compound Unlimited),
HU (Hunter 3D),
CB (Compound Bare bow),
Olympijský luk OL (Olympic),
Kuša
CRB (Crossbow),
Holý luk
BB (Bare bow),
Tradičný luk TR-RB (Traditional Recurve),
TR-LB (Traditional Longbow)
Primitívny luk PB-HB (Primitivebow and Horsebow).
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Vekové kategórie:
Seniori M, Ž - 18 – 50 rokov,
Veteráni M, Ž - 51 a viac rokov,
Kadeti M, Ž - 13 - 17 rokov.
5. Evidencia VT
Evidenciu dosiahnutých MS VT, I. VT a II. VT vedie metodicko–trénerská komisia na základe
výsledkových listín a doručených žiadostí.
Zoznam držiteľov VT bude zverejnený na stránke SLA3D.

6. Schválenie a účinnosť
Táto smernica bola schválená predsedníctvom dňa 4. 6. 2020 a nadobúda účinnosť dňom jej schválenia.
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