


World Traditional Archery Federation Ukraine
ІIІ Міжнародний фестиваль традиційної стрільби з лука 

«ВЛУЧНА ТРАДИЦІЯ»
промо відео: https://youtu.be/ZS4b190TXlc

Пропонуємо взяти участь у реалізації унікального проекту – 
міжнародного фестивалю традиційної стрільби з лука

«Влучна традиція»

Дати проведення фестивалю:

18-19 серпня 2018 року

Місце проведення: 

Національний музей народної архітектури та побуту України

Цілі Фестивалю:

- популяризація традиційної стрільби з лука як засобу гармо-
нійного розвитку людини;

- відродження національної традиції стрільби з лука;

 - міжнародний обмін досвідом, представлення України у світо-
вій «влучній» спільноті.

Організатор:

Команда українського представництва Всесвітньої федерації 
традиційної стрільби з лука (WTAF Ukraine)



«Пробою пера» і натхненням для «Влучної 
традиції» став фестиваль, що відбувся у вересні 
2016 року, мав всеукраїнський статус та прово-
дився у форматі атестації World traditional archery 
federation in Ukraine (WTAFU).  У ньому взяли 
участь близько 80-ти учасників.

Завдяки отриманому досвіду та зацікавлено-
сті іноземних друзів та партнерів Федерація при-
йняла рішення започаткувати щорічний міжна-
родний фестиваль, що буде гідно представляти 
Україну у світовій спільноті традиційної стрільби 
з лука.

24-25 серпня 2017 року в Музеї у Пирогові від-
бувся перший Міжнародний фестиваль «Влучна 
традиція», що зібрав 120 лучників із шести країн: 
Україна, Польща, Литва, Турція, Білорусь, Кіпр.



Ми впевнені в тому, що такий захід матиме високий 
інтерес у глядачів та ЗМІ, адже стрільба з лука має гли-
боке коріння в нашій культурі, а учасники з різних країн 
світу, вдягнені в національні традиційні костюми, та різ-
номанітні цікаві види стрільби створюють незвичайне та 
захопливе видовище.  

WTAFU має багаторічний досвід участі в найкращих 
фестивалях світу, таких як Conquest Cup (Турція), World 
tradition archery festival (Корея), а також різноманітних 
турнірах Польщі, Китаю, Республіки Білорусь.

На даний момент зацікавленість в участі виявили 
клуби та федерації з Турції, Польщі, Словакії, Угорщини, 
Білорусі, Киргизстану, Кіпру, Молдови, Литви. 





  Змагальні дисципліни 
фестивалю:

Стендова стрільба – стрільба в статичну мішень зі 
стандартних відстаней (20-25-30-35 м). 

Найпростіший та найпоширеніший спосіб виявити 
рівень стрілка, а також він є фундаментальним для 
напрацювання базової техніки стрільби з традиційного 
лука.

Практична стрільба (філд-арчері, 3Д-арчері) – імітація 
реального полювання, де є необхідність проявити вміння 
у стрільбі на невідомі дистанції, під різними кутами та з 
нестандартними позиціями стрілка.

Динамічна стрільба – поєднує в собі все різноманіття 
інтуїтивної стрільби в рухомі цілі, також включає стрільбу 
в русі. Прикладом є такі види стрільб: стрільба в мішень-
маятник, мішень-вітряк, стрільба в летучі диски.

Стрільба на дальні дистанції – один із стародавніх 
та історичних напрямків стрільби, що використовувався 
лучниками у воєнний час. Це такі дисципліни як: цільова 
стрільба на 60 і більше метрів, корейська стрільба на 90 
і 150 м, клаут-стрільба, де завданням є стрільба навісом 
у заданий сектор, флайт-стрільба – на максимальну 
дальність пострілу. 



РОЗКЛАД ФЕСТИВАЛЮ

Перший день: 

9.00-10.30 - Реєстрація учасників 
змагань та допуск-контроль 

11.00 - Урочисте відкриття та інструктаж 

11.30 - Розминка 

12.00 - Початок проходження етапів 

16.00 - Обід 

17.00 - Продовження проходження 
етапів

19.00 - Вечеря 

20.00 – Концерт  (можлива розважальна 
програма) 

Другий день: 

9.00 - Сніданок 

10.00 - Інструктаж 

10.15 - Розминка 

11.00 - Початок фіналів 

15.00 - Обід 

16.00 - Підрахунок результатів

16.00 – Початок семінару, майстер клас

18.00 - Урочисте закриття змагання та 
нагородження

19.00 - Концерт  (можлива розважальна 
програма)


