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SLA 3D VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA USPORIADATEĽOV 

SLOVENSKÉHO POHÁRA SLA 3D 2018  

A  

MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA SLA 3D 2018 

 

Kluby, ktoré majú záujem na organizovaní Slovenského pohára 2018, sa môžu prihlásiť na  

mailovej adrese sutaze@archery3d.sk  do 10.11.2017. 

 

Na návrh predsedníctva následne Výročná členská schôdza zo všetkých uchádzačov vyberie kluby 

ktoré poverí organizovaním Slovenského Pohára SLA 3D 2018 a MSR DLA 3D 2018. 

 

Podmienkou zaradenia súťaže do kalendára je potrebná úroveň materiálno-technického a 

organizačného zabezpečenia budúcim organizátorom, vhodný terén, podmienky pre zázemie súťaže 

(bezpečnosť, dopravná prístupnosť, parkovanie, sociálne zariadenia, stravovanie, ubytovanie, 

prístrešky pri nepriazni počasia, zdravotné zabezpečenie) a splnenie administratívnych podmienok 

(získanie potrebných povolení na organizovanie súťaže v 3D lukostreľbe). Riaditeľ súťaže menovaný 

organizátorom sa musí písomne zaviazať usporiadať súťaž v súlade s týmto Súťažným poriadkom a 

Bezpečnostnou smernicou SLA3D (článok 6 Organizačnej smernice SLA3D). 

 

V Myjave 11.10.2017  

Ing. Peter Málek – člen predsedníctva SLA 3D 

 

 
     

  

 

 

http://archery3d.sk/storage/app/media/spravy/sla3d-slovensky-pohar-2017.pdf#page=1
http://archery3d.sk/storage/app/media/spravy/sla3d-slovensky-pohar-2017.pdf#page=1
mailto:sutaze@archery3d.sk
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VZOR ŽIADOSTI NA USPORIADANIE SLOVENSKÉHO POHÁRA SLA 3D A MSR:  

 

Názov a sídlo klubu:    ............................................................................................. 

 

Zaradenie klubu podľa oblasti (Západné, Stredné, Východné Slovensko):  ............................. 

 

Žiadame o usporiadanie:  Slovenského pohára SLA 3D 2018  

    Majstrovstiev Slovenska SLA 3D 2018 

    (nehodiace vymažte) 

 

Vymenujte skúsenosti s organizovaním súťaží v roku 2017:   

- 

- 

- 

Vymenujte termíny, kedy by Vám vyhovovalo usporiadať danú súťaž (vhodnejšie viac termínov):  

 

Miesto (lokalita), kde chcete zorganizovať súťaž:  

 

Ako záujemca o usporiadanie SP / MSR SLA 3D 2018 vyhlasujem, že bude zabezpečená:  

- potrebná úroveň materiálno-technického a organizačného zabezpečenia, vhodný terén, podmienky 

pre zázemie súťaže (bezpečnosť, dopravná prístupnosť, parkovanie, sociálne zariadenia, stravovanie, 

ubytovanie, prístrešky pri nepriazni počasia, zdravotné zabezpečenie) a splnenie administratívnych 

podmienok (získanie potrebných povolení na organizovanie súťaže v 3D lukostreľbe).  

Riaditeľ súťaže menovaný organizátorom sa písomne zaviaže usporiadať súťaž v súlade so 

Súťažným poriadkom a Bezpečnostnou smernicou SLA3D (článok 6 Organizačnej smernice SLA3D). 

 

Žiadosť vyplnil (meno, priezvisko, telefón, email):  


