
Стреличарство



Стреличарство у далекој прошлости

•Забележено је да је човек користио лук пре више 
од 100 000 година. Сматра се да су лук и стрела, 

поред точка и ватре, једни од највећих достигнућа 

тадашњег човека. За разлику од открића точка, 

где човек није много уложио труда јер је користио 

материјале који су већ били природно 

обликовани, као нпр. камен, лук је морао да 

направи од два материјала савитљив штап и јаку 

тетиву, а за стреле наоштрено пруће. Ово је била 

велика предност у лову јер је олакшано и 

скраћено време да се дође до хране.



Стреличарство у старом, 

средњем и новом веку

•Откриће лука је било важно за даље развијање човека и друштва. 

Прве цивилизације у Европи, Азији и Африци, као што су 

Римљани, Монголи и Египћани, зависили су од својих армија 
стрелаца у биткама. У Африци је пронађен врх стреле који је 

стар 27 000 година. Примећено је да је човек користио ватру да 

би направио камени врх тврђим и перо од животиња је стављао 

са друге стране стреле за стабилизацију.



•Египћани су први направили лук од сложенијих материјала. Лук 

је био састављен од дрвета, појачан животињским рогом и 

учвршћен животињском жилом и лепком. Тетива ових лукова је 

направљена од овчијих црева, која је била веома јака и 

еластична, а да би довели лук у пуни натег потребна су два 

стрелца. Овај лук је могао да добаци стрелу до 350 метара и да 

пробије заштитни оклоп војника.



•Елитна јединица монголске Златне Хорде је био Мангудаи. То 

су били коњаници који су носили лукове. Лукови су направљени 

од костију и бамбуса. Бамбус се налазио у „језгру“, тј. сржи 

лука, а са стране на крајевима су рогови који су били окренути 
према стрелцу. Ова лака коњица је била веома ефективна и 

брза током пљачкања локалних народа, касније и током 

освајања средње, западне и источне Азије и дела Европе.



Енглески „Longbow“

•Longbow je тип издуженог лука, достиже 

дужину до 1.8 м. Стрелу може да добаци од 

300 до близу 400 метара. Овај лук је 

коришћен у ратовима против Француске, тзв. 
Стогодишњи рат и у Рату ружа, све до 

открића барута.



Проналазак самострела

•Почетком средњег века у Европи долази до „открића“ 

самострела. У Азији ово оружје је коришћено још пре више 

стотина година. Самострел је полако потискивао лук, јер је 

био прецизнији и лакши за коришћење. Ово оружје је 

изгледало налик на грчку „балисту“, која је била много већа.

•У Кини се самострел звао „чу-ко-ну“, тзв. репетирајући 

самострел, а омогућавао је да се уз једно затезање ужета 

стави више пројектила и зато је пружао много већу „ватрену 

моћ“ од нормалног самострела. 

Кинсеки чу-ко-ну



Примери самострела

Грчка балиста



Нови век

•Открићем барута долази до промена у тактици 

ратовања. Лук и самострел замењују мускете, 

пиштољи, сачмаре и аркебузе. Разлог томе лежи у 

чињеници да барутно оружје има већу разорну 

моћ, прецизније је и муницију је лакше преносити и 

паковати.



Стреличарство данас

•Почетак модерног спортског стреличарства везује се за 1931. 

годину, када је основана Међународна стреличарска 

федерација (FITA). Ова организација је стандардизовала 
правила такмичења, што је омогућило одржавање првог 

Светског првенства исте године. Код нас је основан 

Стреличарски савез Југославије 1965. Постаје члан Фите 1967. 

године, а 1972, пошто је довољно земаља прихватило правила 

Фите, стреличарство је враћено у програм Олимпијских игара.



Хвала на пажњи!
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