
                      SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D 
 

Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D zo dňa 27.12.2016,  

konanej v Piešťanoch.  

 

Prítomní:  Jozef Ďugel, Peter Málek, Dušan Horváth - osobne 

  Marián Antal, Peter Vilím – telefonicky a emailom 

 

Program: 

1/  Otvorenie, schválenie programu 

2/ Formulár na zverejenenie preteku na stránke www.archery3d.sk 

3/ PRAVIDLÁ ZVEREJŇOVANÍ SÚŤAŽÍ na www.archdery3d.sk 

4/ NAHADZOVANIE SÚŤAŽÍ 

5/ PRIDÁVANIE NOVÝCH ČLENOV NA FACEBOOKOVSKOM PROFILE SLA3D 

6/ CENNÍK INZERCIE 

7/ LICENCIA PRE SÚŤAŽIACICH NA PRETEKOCH HDH IAA 

8/ VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE PRETEKY SP A MSR 

9/ AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV ZA KLUBY 

10/ VÝBER ROZHODCOV + KRITÉRIA 

11/ ROZDELENIE PRETEKOV NA STRÁNKE 

12/ INFORMAČNÁ SPOLUPRÁCA S WWW.3DARCHERY.CZ 

13/ VYHODNOTENIE KôL SP, MSR 

14/ BODOVÉ HODNOTENIA ZA JEDNOTLIVÉ KOLÁ SLOVENSKÉHO POHÁRA  

15/ MANUÁL NA PLATBU ČLENSKÉHO ZA ROK 2017  

16/ PRAVIDLÁ HDH IAA PRE ROK 2017  

 

1/ Otvorenie, schválenie programu 

Predseda SLA privítal členov predsedníctva na zasadnutí a predsedníctvo následne jednohlasne 

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

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

2/ Formulár na zverejenenie preteku na stránke www.archery3d.sk 

Pre štandardizáciu a zjednodušenie nahrávania podkladov pre zverejňovanie pretekov na stráne 

www.archery3d.sk bol schválený formulár, ktorý budú povinne vyĺňať organizátori pretekov 

a následne ich zasielať na mail: sutaze@archery3d.sk 

Zodpovedný za vytvorenie:  Peter Málek  Termín:  do 30.12.2016 

http://www.archery3d.sk/
http://www.archdery3d.sk/
http://www.3darchery.cz/
http://www.archery3d.sk/
http://www.archery3d.sk/
mailto:sutaze@archery3d.sk
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Odoslanie do klubov:        Dušan Horváth  Termín:  do 15.1.2016 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

3/ PRAVIDLÁ ZVEREJŇOVANÍ SÚŤAŽÍ na www.archdery3d.sk:  

Súťaže sa budú zverejňovať zdarma pre kluby, ktoré spĺňajú podmienky členského klubu dľa stanov 

SLA3D (minimálne 3 členovia SLA3D).  

Preteky, ktoré budú termínovo kolidovať s pretekmi organizovanými pod SLA3D (SP, MSR), nebudú 

zverejnené na stránke archery3d.sk.  

Pre kluby, ktoré nespĺňajú podmienky členského klubu SLA3D, je poplatok za zverejnenie jedného 

preteku vo výške:  20 EUR, ktorý je splatný ešte pred zverejnením preteku.  

Zodpovedný: Peter Málek     Termín:  priebežne 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

4/ NAHADZOVANIE SÚŤAŽÍ:  

Za nahadzovanie súťaží na stránku www.archery3d.sk je predseda komunikačnej komisie, prípadne 

osoba, ktorú poverí.  

Zodpovedný: Peter Málek     Termín:  priebežne 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/1/0 

 

5/ PRIDÁVANIE NOVÝCH ČLENOV NA FACEBOOKOVSKOM PROFILE SLA3D: 

Pridávať nových členov na Facebookovský profil SLA3D je možné iba pre:  

- Osoby, ktoré sú platnými členmi SLA3D a ich meno na Facebookovskom profile sa sa zhoduje 

s ich reálnym menom.  

- Lukostrelecké kluby, ktoré sú členom SLA3D. 

Zodpovedný: Peter Málek     Termín:  priebežne 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 
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6/ CENNÍK INZERCIE: 

Komunikačná komisia predložila cenník na plošnú inzerciu na stránke www.archery3d.sk pre rok 

2017. Cenník bol schválený jednohlasne. 

Zároveň sa prijal postup, na základe ktorého sa v priebehu roku 2017 budú oslovovať potencionálni 

inzerenti na inzerciu pre rok 2018 a vyberú sa inzerenti s najvyššou cenovou ponukou.    

Zodpovedný: Peter Málek     Termín:  priebežne 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

7/ LICENCIA PRE SÚŤAŽIACICH NA PRETEKOCH HDH IAA 

Členovia SLA3D majú záujem o reprezentáciu na pretekoch organizovaných HDH IAA v zahraničí, 

SLA3D podporí prihlásených členov úhradou licencie HDH IAA. Tento postup je výhodnejší aj pre 

samotných členov, pretože individuálna licencia stojí 15 EUR a hromadná licencia pre prvých 10 

lukostrelcov je 100 EUR a pre každých ďalších 10 lukostrelcov je to suma 50 EUR.  

Členovia SLA3D, ktorí budú k 20.1.2017 prihlásení na 3D Indoor Grand Prix 2017 HDH IAA, Budapešť 

v termíne 9.2.-11.2.2017, budú mať uhradené licenciu HDH IAA prostredníctvom SLA3D.  

Členovia SLA3D, ktorí budú do 15.4.2017 prihlásení na Majstrovstvá Európy HDH IAA, Strass im 

Attergau v termíne 9.-15.7.2017, budú mať uhradenú licenciu prostredníctvom SLA3D.  

  
Pri nesplnení podmienok platí lukostrelec  licenciu HDH IAA individuálne bez nároku na preplatenie.  

Zodpovedný: Jozef Ďugel     Termín:  do 20.1.2017 a 15.4.2017 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/1/0 

 

8/ VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE PRETEKY SP A MSR 

Pre súťaže Slovenského pohára a MSR v 3D lukostreľbe sa prijali nasledovnú úpravu vekových 

kategórií súťažiacich oproti pravidlám HDH IAA:  

Deti – vek do 12 rokov 

Kadeti – vek 13-17 rokov 

Dospelí – vek 18 – 50 rokov 

Veteráni – vek 51 a viac rokov 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/1/0 

http://www.archery3d.sk/
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9/ AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV ZA KLUBY 

Vytvoriť nový zdieľaný disk pre nové predsedníctvo SLA3D – presunúť tam všetky dokumenty, kt.sú 

na starom disku.  

Pre zjednodušenie komunikácie vytvoriť excelovskú tabuľku – zoznam členských klubov SLA3d – 

vrátane mailov, tel.kontaktov štatutárov (kontaktných osôb).  

Aktualizovať údaje – zoznam klubov na stránke, ktoré sú členmi SLA3D, ostatné kluby nezobrazovať.  

Zodpovedný: Dušan Horváth     Termín:  31.1.2017 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

10/ VÝBER ROZHODCOV + KRITÉRIA 

Na pretekoch SP a MSR bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.  

Rozhodcom pre SP alebo MSR môže byť  držiteľ preukazu rozhodcu SLA3D, prípadne držiteľ preukazu 

rozhodcu lukostreľby. 

Je potrebné vypracovať koncepciu výberu a vzdelávania rozhodcov pre SP a MSR pre ďalšie obdobie –  

Zodpovedný: Dušan Horváth, Marián Antal    Termín:  31.1.2017  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/1 

 

 

11/ ROZDELENIE PRETEKOV NA STRÁNKE 

Pre jednoznačné rozlíšenie pretekov zverejňovaných na stránke www.archery3d.sk a určenie 

zodpovednosti za jednotlivé preteky, budú rozdelené preteky v hlavnom menu na:  

Súťaže pod SLA 3D 

Ostatné súťaže 

Je potrebné pripraviť text, ktorý sa bude zverejňovať na stránke pri danom preteku, ktorý bude 

informovať o zodpovednosti za organizáciu a bezpečnosť preteku vzhľadom k SLA3D. Taktiež vyriešiť 

nasadenie na stránku v spoluprácu s Michalom Kurtulíkom.  

Zodpovedný: Peter Vilím     Termín:  31.1.2017  

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

http://www.archery3d.sk/
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12/ INFORMAČNÁ SPOLUPRÁCA S WWW.3DARCHERY.CZ 

Budeme kontaktovať stránku www.3darchery.cz , kde požiadame o vloženie linku odkazujúcich na 

naše preteky.  

Na podstránku medzinárodných pretekov http://archery3d.sk/medzinarodne-3d-sutaze zverejniť link 

na 3D preteky poriadané v ČR.  

Zodpovedný: Peter Málek     Termín:  31.1.2017  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

13/ VYHODNOTENIE KôL SP, MSR 

Vzhľadom k tomu, že Slovenský pohár, ako aj MSR by mali predstavovať najprestížnejšie 3D preteky 

pre lukostrelcov s najvyššou výkonnosťou, ako aj preto, aby sme obmedzili medailovému 

vyhodnoteniu pre lukostrelcov s nízkymi nástrelmi, pripravia sa limity, ktoré je potrebné nastrieľať 

pre medailové vyhodnotenie.  

Limity sa pripravia pre jednotlivé divízie lukov, pohlavie strelcov, vekové kategórie a počet terčov. 

Medaile budú udelené iba lukostrelcom, ktorí sa umiestnia na danom preteku na niektorom z prvých 

troch miest, ale zároveň musia aj nastreliť minimálny limit.  

Limity budú zverejnené aj v propozíciach na preteky SP a MSR.  

Zodpovedný: Dušan Horváth, Marián Antal   Termín:  31.1.2017  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

14/ BODOVÉ HODNOTENIA ZA JEDNOTLIVÉ KOLÁ SLOVENSKÉHO POHÁRA  

Pri určovaní poradia Slovenského pohára SLA3D sa bude posudzovať podľa nasledovných kritérií:  

a/ Súťažiaci na Slovenskom pohári bude vyhodnocovaný vo vekovej kategórií, do ktorej sa prihlásí pri 

prvej účasti na Slovenskom pohári. Nie je možné štartovať vo viacerých vekových kategóriách. Je 

možné štartovať vo vyššej kategórií. Napr. Deti môžu štartovať v kategórií Kadeti, Kadeti môžu 

štartovať v kategórií Dospelí, Veteráni môžu štartovať v kategórií Dospelí.  

b/ do celkového poradia sa budú hodnotiť iba súťažiaci, ktorí sa zúčastnili minimálne štyroch 

pretekov Slovenského pohára, pričom účasť na finále Slovenského pohára nie je podmienkou na 

hodnotenie 

c/ za umiestenie v Slovenskom pohári SLA3D sa budú prideľovať nasledovné body za umiestnenie:  

http://archery3d.sk/medzinarodne-3d-sutaze
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1.miesto: 30 bodov 

2.miesto: 25 bodov 

3.miesto: 21 bodov 

4.miesto: 18 bodov 

5.miesto: 15 bodov 

6.miesto: 12 bodov 

7.miesto: 9 bodov 

8.miesto: 6 bodov 

9.miesto: 3 body 

10.miesto: 1 bod 

d/ pri rovnosti bodov za umiestnenie pri viacerých súťažiacich bude rozhodovať lepší priemer na šíp 

pri štyroch najlepších umiesteniach.  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

15/ MANUÁL NA PLATBU ČLENSKÉHO ZA ROK 2017  

Pri naprogramovaní nového systému na evidenciu členov SLA3D a platbe členského Michalom 

Kurtulíkom, bude pripravený nový manuál, v ktorom bude podrobne popísaný spôsob prihlasovania 

a platieb.  

 

Zodpovedný: Peter Málek     Termín:  15.1.2017  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 
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16/ PRAVIDLÁ HDH IAA PRE ROK 2017  

Pre rok 2017 boli na Výročnej členskej schôdzi schválené pravidlá súťaží pod SLA 3D pre rok 2017, na 

základe ktorých sa bude strieľať podľa pravidiel HDH IAA. Je potrebné predložiť tieto pravidlá do 

slovenského jazyka a zverejniť na stránke www.archery3d.sk   

 

Zodpovedný: Peter Vilím     Termín:  28.2.2017  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

 

V Myjave dňa:  27.12.2016 

 

Zapisovateľ:   Ing. Peter Málek          

 

Overovateľ:   Jozef Ďugel 

http://www.archery3d.sk/

