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Lukostřelecký klub Pražské Větve tímto žádá o otevření divize jezdecký luk pro potřeby 
závodů FITA 3D na území České Republiky (místní úprava pravidel) . V příloze zasíláme 
návrh pravidel pro tuto divizi, založený na pravidlech pro dlouhý luk. Tato kategorie je nám 
vybavením nejblíže. 
 
Zdůvodnění: 
Všichni členové klubu střílejí tímto vybavením . V minulém roce s jezdeckým lukem 
soutěžilo kolem 30 registrovaných střelců a další množství střelců se skrývá mezi střelci 
dosud neregistrovanými. 
Ačkoli pořádáme a jsme ochotni i nadále pořádat soutěže pro ČLS (v sezóně 2011 4 závody) , 
nemáme možnost být vyhodnocováni. 
V jiných kategoriích soutěžit nemůžeme, protože se lišíme stylem i vybavením.  
Používáme krátké reflexní luky, dřevěné šípy a často vypouštění jedním prstem (palcem) z 
důvodu ostrého úhlu, který svírá tětiva. 
Nejblíže je nám kategorie LB, ve které ovšem soutěžit nemůžeme z důvodu délky a tvaru luku 
a navíc používáme odlišný způsob vypouštění (tradiční). Teoreticky můžeme soutěžit v 
kategorii Holý luk a někteří Instinktivní luk, ale tam jsme silně handicapováni střelivem a 
není to příliš motivující. 
 
Děkujeme za pochopení 
Michal Sodja 
Pražské Větve 
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  Divize Jezdecký luk 
1. Luk musí být krátký reflexní luk se symetrickým madlem, bez střeleckého okna a bez 

zakládky. V napnutém stavu musí tětiva procházet středem madla. Madlo nesmí být užší než 

1,5 cm. Je zakázáno pistolové madlo. Maximální délka luku je 160cm. 

2. Tětiva z libovolného počtu vláken. Vlákna tětivy mohou být různých barev a materiálu 

zvoleného pro tento účel. Může mít středovou omotávku sloužící k uchopení natahujícími 

prsty, jedno lůžko pro šíp, které může být zesíleno omotávkou, aby pasoval končík šípu a pro 

lokalizaci tohoto bodu lze umístit jednu, nebo dvě značky. Na každém konci tětivy jsou 

vytvořena očka pro uchycení tětivy do zářezů, když je luk napnut. 

                                    -Tětiva nesmí žádným způsobem napomáhat v míření použitím  

                                    Průhledového otvoru, značky, nebo jakýmkoliv jiným způsobem 

                                    Nejsou povoleny žádné značky k nosu, nebo rtům       

                    

                                   -Tlumiče na tětivě jsou povoleny, pokud se nenacházejí méně, než 30 cm  

                                     Od místa pro založení šípu na tětivě 

3.Pomůcky ke kontrole délky nátahu nejsou povoleny     
4. Nejsou povoleny žádné značky, nebo pomůcky, které mohou napomáhat při míření 
5. Nejsou povolena žádná závaží, stabilizátory, nebo FTC silentbloky 
6.Jsou povoleny pouze šípy s dřevěným dříkem následujících specifikací: 

o Použité hroty mohou být typu combo, nebo kulky kónického, nebo kuželovitého 
tvaru, určené ro dřevěné šípy 

o Kormidla šípu mohou být pouze z přírodního peří 
- Šíp se skládá z dříku s hrotem, končíku, kormidel a barevného označení, pokud si jej 

střelec přeje. Maximální průměr šípu nepřekročí 9.3mm, hroty šípů smějí mít průměr 

nejvýše 9.4 mm. Všechny šípy soutěžícího budou označeny jeho jménem, nebo 

iniciálami na dříku. 

7. Ochrana prstů je povolena ve formě návleků na prsty, náplastí na jejich konce, střeleckých 
rukavic, chráničů na prsty (TAB) , nebo střeleckého prstenu pro napínání , držení a uvolnění 
tětivy. 
                         Je povoleno následující vybavení 

o Ruka držící luk může být v obyčejné rukavici, palčáku, nebo podobném 

vybavení, ale toto nesmí být připevněno k držadlu luku 

Platí následující omezení: 

o Ochrana prstů nesmí obsahovat žádné zařízení k držení , natahování a 

vypuštění tětivy 

o Kotvicí destička , nebo podobné zařízení připevněné k ochraně prstu 

(TAB) za účelem opření není povoleno 

o Při střelbě jezdeckým  lukem se musí ruka na tětivě dotýkat šípu 

8. Jsou povoleny chrániče paží, chrániče oblečení, závěs luku, toulec k zavěšení na záda, 
k pasu, nebo k odložení na zem. Střapce i chrániče ramen luku. Toulec (držák šípů) nesmí být 
připevněn k luku. 
 
 


