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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D zo dňa 25.10.2018,  

konanej v Piešťanoch.  

 

Prítomní:  Jozef Ďugel, Peter Málek, Marián Antal, Dušan Horváth  

 

Program: 

1/ Otvorenie, schválenie programu 

Predseda SLA 3D privítal členov predsedníctva na zasadnutí a predsedníctvo následne jednohlasne 

schválilo program rokovania. Predseda SLA 3D konštatoval, že predsedníctvo je uznášaniaschopné.  

Za zapisovateľa bol zvolený Peter Málek.  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

2. URČENIE POČTU KôL SP PRE ROK 2019 

Peter Málek skonštatoval, že model 8 kôl SP, ktorý sa uskutočnil v roku 2018, bol veľmi vhodný 

a jedna súťaž SP mesačne je dostatočná a vyhovujúca.  

Zároveň navrhol, aby v roku 2019 bolo usporiadaných 8 kôl Slovenského pohára 3 kolá pre Západné 

Slovensko, 3 kolá pre Stredné Slovensko, 2 kolá pre Východné Slovensko.  

 

Termíny jednotlivých kôl SP 2019 

30.3. 1.kolo 

13.4. 2.kolo 

18.5. 3.kolo 

15.6. 4.kolo 

6.7. 5.kolo 

3.8. 6.kolo 

18.-24.8. Majstrovstvá Európy Varín 

14.9. 7.kolo 

5.-6.10.2019 MSR 

19.10. 8.kolo 

 

Prednosť pri výbere SP majú tí uchádzači, ktorí v roku 2018 neusporiadali SP/MSR a majú, že majú 

dostatočné materiálne zabezpečenie a skúsenosti s organizáciou súťaží. 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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3. PRAVIDLÁ PRE MSR 2019 

Peter Málek navrhol, aby sa v roku 2019 použili rovnaké pravidlá pre MSR, ako boli použité v roku 

2018. To znamená, že by sa strieľali podľa pravidiel HDH IAA pre Grand Prix (2 dni, 2 okruhy, každý 

strieľa 3 kolá + finálové kolo na 6 terčov pre dospelých).  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

4/ PRIJATIE NOVÝCH KLUBOV DO SLA 3D 

Na základe kompletného predloženia všetkých podkladov a dokumentov potrebných k prijatiu 

nového klubu do SLA 3D, prijímajú sa nasledovné lukostrelecké kluby:  

LOVEC Kysucký lukostrelecký klub, Povina 

Lukostrelcký klub Route 66, Bazúch 

OZ Cech Terra de Selinan, Žilina 

Zámocká skupina historickej lukostreľby Aquilas, Hlohovec 

Fiľakovskí vlci – Fuleki Farkasok, Fiľakovo 

Lukostrelecký klub Malinovo, Bratislava  

Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla, Hurbanovo 

Lukostrelecký klub Turiec, Martin 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

5/ ÚČASŤ ŽIEN V SILNEJŠEJ MUŽSKEJ KATEGÓRIÍ PRE SP A MSR 

Na základe žiadosti klubu Horné Húščie 3D prerokovalo predsedníctvo možnosť, aby ženy strieľali 

v SP / MSR v silnejšej kategórií mužov.  

Záver: Ak chce žena strieľať na SP (MSR) s rovnakej vekovej kategórií s mužmi, musí požiadať 

predsedníctvo SLA 3D pred 1.kolom SP (MSR) o chválenie. Pokiaľ predsedníctvo túto výnimku udelí, 

tak daná súťažiaca musí súťažiť všetky kolá SP (MSR) v kategórií mužov.  

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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6/ POVINNÉ SPÁJANIE KATEGÓRIÍ SENIOROV A VETERÁNOV na kolách SP 

Peter Málek informoval o situácií, že podľa pravidiel HDH IAA je možné spájať slabšie obsadené 

divízie a vekové kategórie, čo sa doposiaľ nepoužívalo. Zároveň navrhol, že pre zvýšenie športovej 

úrovne súťaží by bolo vhodné, aby boli vyhodnocovaní strelci v danej divízií luku, vekovej kategórií 

a pohlaví, ak sú na danom kole Slovenskom pohára zúčastnení aspoň traja súťažiaci.  

Ak budú zúčastnení na súťaži iba dvaja alebo jeden súťažiaci, tak v takomto prípade je organizátor pri 

vyhodnotení povinný spojiť kategóriu dospelých a veteránov v rovnakej divízií lukov a rovnakom 

pohlaví do jednej spoločnej kategórie seniori.  

Nebude sa používať zlučovanie podobných divízií lukov (napr. TRRB s BB , HU s CU apod.) Nebude sa 

používať zlučovanie mužov so ženami.  

Ocenenie medailami sa uskutoční v danej spojenej kategórií. Taktiež body za dané kolo sa prideľuje 

za túto spoločnú kategóriu.  

Príklad prihlásených strelcov a nástrel:  

1. Janko dospelý, senior, TRRB, 222 bodov 

2. Michal dospelý, senior, TRRB,  240 bodov 

3. Jožko dospelý, senior, TRRB, 200 bodov 

 

1. Peter, VETERÁN, TRRB, 241 bodov 

2. Zdeno, VETERÁN, TRRB, 180 bodov 

Príklad vyhodnotenia + pridelený počet bodov za danú súťažnú sériu 

1. Peter, VETERÁN, TRRB, 241 bodov  ZLATO, body do série: 30 bodov 

2. Michal dospelý, senior, TRRB,  240 bodov STRIEBRO, body do série: 25 bodov 

3. Janko dospelý, senior, TRRB, 222 bodov BRONZ, body do série: 21 bodov 

4. Jožko dospelý, senior, TRRB, 200 bodov  body do série: 18 bodov 

5. Zdeno, VETERÁN, TRRB, 180 bodov  body do série: 15 bodov 

 

Čo sa nemení:  

Deti a kadeti sa vyhodnocujú ako doteraz, všetky kategórie bez ohľadu na počet súťažiacich.  

Seniori a veteráni sa vo finále Slovenského pohára vyhodnotia pohárom víťaza Slovenského pohára 

SLA 3D 2019 samostatne bez ohľadu na počet zúčastnených (príklad: aj samostatný veterán, ktorý bol 

na všetkých kolách SP vždy spojený do kategórie so seniormi, bude pohárom vyhodnotený 

samostatne za veteránov).  

Na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D sa toto pravidlo nebude aplikovať.  

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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7/ ÚČASŤ DETÍ NA MSR SLA 3D 

Predsedníctvo konštatovalo, že v roku 2018 sa osvedčil nový formát súťaženia detí na MSR, keď deti 

súťažili v samostatných skupinách so sprievodnou dospelou osobou, ktorú zabezpečil organizátor 

MSR.  

Predsedníctvo schválilo, aby sa rovnaký formát použil aj na MSR SLA 3D v roku 2019.  

Obmedzenie veku: 

Pre MSR deti sa môžu prihlásiť s vekom minimálne 8 rokov (nar. Od 1.1.2011 a neskôr) 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

8/ SÚSTREDENIA PRE DETI A KADETOV V ROKU 2019 

Predseda metodicko-trénerskej komisie Marián Antal predniesol návrh na sústredenie pre deti 

a kadetov počas leta 2019. Uviedol, že tohtoročný 5-dňový formát sústredenia, ktorý sa uskutočnil 

v Spišských Vlachoch v roku 2018 bol veľmi vhodný a bude vhodné ho zopakovať. 

Termín:  miesto aj termín oznámi dodatočne p. Antal 

Zodpovedný:  

Marián Antal, Peter Vilím – školiteľ na sústredení 

Peter Málek – určenie finančného zabezpečenia  

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

9. PLÁN  ČINNOSTI NA ROK 2019  

 Spracovanie platieb za licencie za rok 2019, vydávanie nových licencií a členské preukazy, 

aktualizácia systému vydávania PDF licenčných kartičiek – zodpovedný: Peter Málek 

 Plán pretekov SP marec – október (v každom mesiaci 1 kolo) – za zverejnenie zodpovedný p. Málek  

 Finančné zabezpečenie rozhodcov na jednotlivé kolá SP a MSR – zodpovedný Peter Málek 

 4.ročník sústredenie detí 5 dňové (druhá polovica júla)  - zodpovedný p. Antal, p. Vilím 

 Úhrada medzinárodných licencií HDH IAA pre našich súťažiacich na Fehove a na ME HDH IAA, príp. 

iných súťažiach -  zodpovedný p. Málek  

 Majstrovstvá Slovenska SLA 3D   

  

 November – výročná členská schôdza, voľby predsedu SLA 3D, voľby predsedníctva SLA 3D na 

nadchádzajúce 4-ročné obdobie (november)  
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 PLES SLA 3D – Lukostrelec roka, vyhodnotenie najlepších lukostrelcov SLA 3D, tombola... 

(november, december) – v spolupráci s vybraným klubom SLA 3D 

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

11/ ZAVEDENIE JEDNORAZOVEJ LICENCIE NA ÚČASŤ NA SP  

Peter Málek upozornil na skutočnosť, že na každé kolo SP sa prihlasujú strelci, ktorí nemajú platnú 

licenciu SLA 3D. Takýchto strelcov je potom potrebné kontaktovať, žiadať ich doplatenie licencie SLA 

3D, alebo o odhlásenie zo súťaže. Niektorí strelci to nie sú ochotní akceptovať a súťaže sa zúčastnia 

napriek tomu aj bez licencie. Viacero organizátorov súťaží takýchto strelcov akceptujú a aj keď nie sú 

vyhodnocovaní, nie je želateľné, aby tento jav pokračoval. Na Slovenský pohár SLA 3D, ako aj 

Majstrovstvá Slovenska SLA 3D sa môžu zúčastniť iba strelci s platnou licenciou SLA 3D.  

Aby sa situácia vyriešila jednorazovo a trvalo, Peter Málek navrhol možnosť zakúpenia si jednorazovej 

licencie SLA 3D pre danú súťaž.  

 

Pôvodné znenie:   

Súťaží Slovenského pohára SLA 3D sa môžu zúčastniť iba členovia SLA 3D s platnými licenciami, 

prípadne zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D 

Lukostřelba). 

Nové  znenie:   

Súťaží Slovenského pohára SLA 3D sa môžu zúčastniť iba členovia SLA 3D s platnými licenciami, 

prípadne zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D 

Lukostřelba), alebo súťažiaci s jednorazovou licenciou. Pre súťažiaceho bez licencie bude jednorazová 

licencia vydaná pri registrácií. Licencia má hodnotu 6 EUR a umožňuje súťažiacemu plnohodnotne sa 

zúčastniť danej súťaže. Body za celkové hodnotenie sa mu ale nezapočítavá do celkového 

hodnotenia.  

Poplatok za jednorazové licencie vyberá a následne odvádza organizátor  SP/MSR na účet SLA 3D. 

spolu so zoznamom vydaných jednorazových licencií. Jednorazová licencia zakúpená priamo na súťaži 

neumožňuje štart na ďalšej súťaži SP alebo MSR.  

 

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

11/ HODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH KôL SP A MSR, TECHNICKÝ DELEGÁT 

Dušan Horváth predstavil štandardizovaný hodnotiaci systém pre hodnotenie jednotlivých kôl SP / 

MSR. Hodnotenie bude vykonávať technický delegát (môže byť aj strelec) zúčastňujúci sa súťaže. 
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Toto hodnotenie odošle technický delegát po ukončení každého kola predsedovi organizačnej 

komisie.  

Za vypracovanie, spracovanie hodnotiacich hodnotení, ako aj výber technického delegáta pre každé 

kolo SP a MSR 2019 je zodpovedný predseda organizačnej komisie.  

 

Technický delegát strieľa zdarma, organizátor od neho nevyberá štartovné ani za obed. Určuje ho 

člen predsedníctva SLA 3D. 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

12/ KVALIFIKÁCIA NA MSR 2019 PROSTREDNÍCTVOM SP 

Dušan Horváth navrhol, aby účasť na MSR bola podmienená kvalifikáciou prostredníctvom 

Slovenského pohára. Zámerom je, aby sa na MSR zúčastňovali strelci s najlepšími výsledkami a taktiež 

sa týmto spôsobom podporila účasť na SP.  

Schválený postup a pravidlá pri prihlasovaní na MSR:  

Po zverejnení MSR do kalendára súťaží SLA 3D pre rok 2019 sa stanoví maximálny počet súťažiacich 

na 240. Prihlasovať sa bude možné ako doteraz neobmedzene pre držiteľov licencií SLA 3D 

 

Po naplnení maximálneho počtu prihlásených sa ďalší záujemcovia môžu prihlásiť mailom na 

sutaze@archery3d.sk.  

Následne poverený člen predsedníctva SLA 3D posúdi túto prihlášku.  

Ďalší záujemca musí splniť tieto podmienky:  

- musí mať absolvované min. 3 kolá SP v roku 2019 (započítava sa prvé až siedme kolo SP). Zahraniční 

lukostrelci musia mať absolvované min. 1 kolo SP) 

- priemer na šíp z najlepšieho umiestnenia v SP musí byť vyšší ako najlepší priemer už prihlásených 

súťažiacich v rovnakej divízií, pohlaví a vekovej skupine.  

 

Strelec s nižším najlepším priemerom bude v danej divízií presunutý na miesto náhradníka.  

 

Prihlasovanie bude uzavreté 5 dní pred MSR.   

  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

mailto:sutaze@archery3d.sk
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13/ CENY LICENCIÍ, VÝŠKY ŠTARTOVNÉHO, TRANSFERY 

 

Predsedníctvo schválilo, aby sa v roku 2019 použila nasledovná cenová štruktúra:  

Cena ročnej licencie SLA 3D – 12 EUR (deti, kadeti, senior, veterán) 

Cena jednorazovej licencie SLA 3D – 6 EUR  (všetky vekové kategórie) 

 

Štartovné Slovenský pohár SLA 3D:  deti: 10 EUR, kadeti: 10 EUR, dospelí: 15 EUR (zahrňuje 1x 

plnohodnotný obed – polievka a hlavné jedlo) 

Štartovné MSR  SLA 3D:   deti: 20 EUR, kadeti: 20 EUR, dospelí: 30 EUR (zahrňuje 2x 

plnohodnotný obed – polievka a hlavné jedlo) 

Zľava na štartovnom za prihlášku na SP bez stravy:  - 3 EUR 

Zľava na štartovnom za prihlášku na MSR bez stravy:  - 6 EUR 

 

Preplatenie nákladov hlavnému rozhodcovi na SP:  75 EUR 

Preplatenie nákladov hlavnému rozhodcovi na MSR:  150 EUR 

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

14/ 1. PLES 3D LUKOSTRELCOV,  LUKOSTRELEC ROKOV 2018/2019 

Predsedníctvo navrhlo možnosť slávnostného ukončenia lukostreleckej sezóny 2019 1.plesom 3D 

lukostrelcov.  

Navrhovaný termín: november, december 2019 

Organizátor:  oslovia sa kluby, ktoré by mali záujem takéto podujatie zorganizovať 

Na danom plese by sa vyhodnotili NAJ - lukostrelci za uplynulé 2-ročné obdobie. Podpora nákupnými 

poukážkami zo strany SLA 3D (rozpočet sa dodatočne určí).  

Vyhodnotenie uskutoční predsedníctvo SLA 3D z nominácií od klubov SLA 3D.  

Z organizačných príčin je vhodné uskutočniť výber miesta, klubu a termínu v čo najskoršom období. 

Financovanie - vstupné si vyberá klub, výnos z plesu zostáva danému klubu. SLA 3D prispieva cenami 

do vyhodnocovania, príp. tomboly.  

 

Predsedníctvo SLA 3D zadelí dodatočne úlohy jednotlivým svojim členom pri organizácií tohto 

podujatia.   

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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15/ PODPORA VÍŤAZOV SP 2018 pre rok 2019 

Víťazi jednotlivých kategórií a divízií SP 2018 dostanú ako odmenu za výborné výsledky licenciu do 

SLA 3D GRATIS na rok 2019. 

 

Zodpovedná osoba za realizáciu v licenčnom systéme: Peter Málek 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

16/ Majstrovstvá Európy 2019 Varín 

 

Predsedníctvo požiadalo Jozefa Ďugela, aby informoval o pripravenosti LK Varín na prípravu ME HDH 

IAA 2019, ako aj o právnych súvislostiach spojených s týmto podujatím.  

Predsedníctvo poverilo Jozefa Ďugela, aby pripravil pre VČS ucelenú prezentáciu o pripravenosti 

klubu LK Varín na ME HDH IAA, ako aj pripravil vysvetlenie právnych otázok a spojitostí s SLA 3D.  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

17/ Informačný blok o stavaní trate na VČS 

 
Na VČS bude zaradený informačný 30 min. blok - stavba 3D trate (povinné pre vybraných 

organizátorov SP a MSR). Dôvodom je krátke preškolenie organizátorov SP a MSR, ako aj vhodnosť 

situácie, že všetci organizátori budú na jednom mieste a nemusí sa preto robiť ďalšie školenie v inom 

termíne.  

Prednášajúci: Marián Antal 

 

 

 

V Piešťanoch dňa:  25.10.2018 

 

Zapisovateľ:   Ing. Peter Málek          

 

Overovateľ:   Jozef Ďugel 


