
Ivanská lukostrelecká družina 
 

Str. 1 
 

              Bezpečnostné pravidlá pre lukostreľbu 

1. Tieto pravidlá sú záväzné pre každého člena Ivanskej lukostreleckej družiny. Je povinný sa s nimi 

zoznámiť a potvrdiť to svojím podpisom. V prípade neplnoletých členov je povinný zoznámiť sa 

s pravidlami a potvrdiť to podpisom tiež aspoň jeden z rodičov alebo zákonných zástupcov. 

2. Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom na vylúčenie z Ivanskej lukostreleckej družiny 

a stratu práva využívať jeho vybavenie a priestory. Niektoré z pravidiel sa opierajú o zákony 

dotýkajúce sa lukostreľby a teda ich porušením lukostrelec riskuje aj právny postih. 

3. Luk je nielen športovým náradím, ale aj chladnou zbraňou, ktorá môže poraniť, ba aj usmrtiť 

človeka či zviera.  Je neprípustné použiť luk proti akémukoľvek živému tvorovi. 

4. Lukostrelec môže mieriť a strieľať z luku výhradne na určený terč. Tento terč musí byť 

umiestnený buď na strelnici, alebo na mieste, ktoré určí vedúci družiny, alebo ním poverený 

vedúci streľby. 

5. Luk sa nesmie napínať smerom hore, pretože tým hrozí nebezpečenstvo výstrelu do veľkej 

vzdialenosti za terč. 

6. Palebná značka je miesto, z ktorého strieľajú na terč najviac dvaja lukostrelci. Je obvykle 

označená farebným kolíkom, alebo zástavkou. 

7. Palebná čiara je viditeľne označená čiara, spoza ktorej strieľajú obvykle viacerí strelci. 

8. Palebná zóna je oblasť možného dopadu šípov. Začína sa palebnou čiarou a končí sa buď 

bezpečnou bariérou za terčmi, alebo vo vzdialenosti, kam šípy nedoletia. 

9. Pokiaľ strieľajú na jednom mieste viac ako dvaja strelci, musí byť určený vedúci streľby, ktorého 

pokyny sú záväzné pre všetkých strelcov. Vedúci streľby rozhoduje o umiestnení terčov 

a palebnej čiary a dáva ústne povely na povolenie streľby, posledný výstrel a na zastavenie 

streľby. 

10. Povel „streľba povolená“ dáva vedúci streľby po tom, čo sa presvedčil, že v priestore terčov 

a možného dopadu šípov sa nenachádza nijaký človek. Do vydania tohto povelu nesmie 

lukostrelec napnúť luk. 

11. Povel „posledný výstrel“ alebo „posledný šíp“ znamená, že každý lukostrelec môže vystreliť už 

len jeden šíp a následne vyčká na povel „Zastaviť streľbu“. 

12. Na povel „Zastaviť streľbu“ každý lukostrelec spustí luk a ak mal založený šíp, vytiahne ho z 

tetivy. 

Tento povel neznamená povolenie vstúpiť do palebnej zóny! Lukostrelci musia vyčkať na povel 

„K terčom!“ 

13. Povel „k terčom“ vydá vedúci streľby po tom, čo sa presvedčí, že nikto z lukostrelcov nemá luk 

a šíp pripravený na streľbu. Na tento povel môžu lukostrelci vstúpiť do palebnej zóny, vytiahnuť 

šípy z terčov, prípadne pohľadať šípu, ktoré netrafili do terčov. 

14. Na povel „opustiť palebnú zónu“ sa musia všetci ľudia urýchlene presunúť z palebnej zóny na 

palebnú čiaru. Po tomto povele bude nasledovať povel „Streľba povolená“. 

15. Strieľať je povolené iba z luku veľkosti a sily primeranej lukostrelcovi. Luk a šípy musia byť 

v bezchybnom stave. Toto opatrenie predchádza možnému nekontrolovanému letu šípov, 

napríklad v prípade zlomenia ramena luku alebo zakrivenia šípu. Takisto predchádza 
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bolestivému zraneniu lukostrelca napríklad v prípade pretrhnutia tetivy alebo 

rozštiepenia šípu pri výstrele. 

16. Za bezchybnosť luku, šípov aj celého vybavenia zodpovedá lukostrelec. Ak zistí závadu na svojom 

luku, šípoch či ďalšom vybavení, musí zastaviť streľbu. Aj napohľad malá závada (napr. prasklinka 

na šípe či luku) môže spôsobiť pri výstrele veľkú škodu, či zranenie. Vedúci streľby je oprávnený 

skontrolovať vybavenie ktoréhokoľvek lukostrelca a zakázať jeho použitie. 

17. Pri účasti na pretekoch v lukostreľbe je každý lukostrelec povinný dodržiavať pravidlá, ktorými sa 

preteky riadia, pokyny organizátorov a takisto pokyny vedúceho Ivanskej lukostreleckej družiny, 

alebo ním povereného vedúceho výpravy. 

 

 

 

Meno a priezvisko: _____________________________ 

Narodený (á):_________________________________ 

 

Potvrdzujem, že som sa zoznámil(a) s bezpečnostnými pravidlami pre lukostreľbu a zaväzujem sa ich 

dodržiavať. 

 

V Ivanke pri Dunaji dňa _____________                                    ________________________________ 

         Podpis 

 

 

 

Ako rodič (zákonný zástupca) vyššie uvedeného lukostrelca potvrdzujem jeho aj moje zoznámenie sa 

z bezpečnostnými pravidlami. Budem dbať, aby ich dodržiaval. 

 

V Ivanke pri Dunaji dňa _______________                                 ________________________________ 

             Podpis 

 

 


