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PRÍSPEVOK NA DISKUSIU  

(podnety na zmeny, zlepšenia, úpravy) 

NA VČS SLA 3D 17.11.2021 

 

 

 

Meno predkladateľa a názov 

klubu, ktorý zastupuje:  

Mgr. Jana Harabinová 

LK EPIRUS 

 

 

Podnet na diskusiu: zmenu, 

zlepšenie, úpravy apod. 

Prosíme uviesť aj 

zdôvodnenie.   

 

Zmena , resp. zjednotenie sumy za obed (bez obeda a rovnako zmena výšky za 

obed ),v súťažnom poriadku pre sériu SLOVENSKÝ POHÁR v pôsobnosti SLA3D. 

Súťažiaci , ktorý sa zapisuje na súťaž SP a nemôže zo zdravotných dôvodov zjesť 

obed organizátora si musí zakúpiť obed na vlastné náklady, ale organizátor mu 

vráti 4€ , naopak , ak jeho rodičia chcú obed navyše, organizátor si vypýta 5€ , 

čo je nezmysel poškodzujúci organizátora a rovnako rozpočet súťažiaceho.  

Rovnako na Slovensku nie je možné v mnohých reštauráciách zakúpiť obed za 

5€ pre štartujúcich a preto organizátor často dopláca 1€-1,50€ , aby mohol 

splniť podmienku organizátora SP, ktorý má povinnosť poskytnúť obed. Preto 

2.návrhom je zvýšenie ceny obeda na 6€| a teda zvýšenie zápisného o 1€ 

v každej divízií. 

Súčasné znenie: 

3.5. ŠTARTOVNÉ A PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽIACH 3.5.1. 

Maximálna výška štartovného:  

na SP SLA 3D je stanovená nasledovne:  

Deti – 11,00 €  

Kadeti – 11,00 €  

Seniori – 16,00 €  

Veteráni – 16,00 €  

Zľava na štartovné bez stravy 4,00 €  
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Nové znenie: 

6.2. Vyhodnotenie jednotlivých súťaží (kôl) SP:   

3.5. ŠTARTOVNÉ A PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽIACH 3.5.1. 

Maximálna výška štartovného:  

na SP SLA 3D je stanovená nasledovne:  

Deti – 11,00 €  

Kadeti – 11,00 €  

Seniori – 16,00 €  

Veteráni – 16,00 €  

Obed navyše a rovnako zľava na štartovnom sú stanovené v rovnakej 

výške, a to pre rok 2022 -5€ 

 

 

 

Možné pozitíva návrhu:  

- Spravodlivé zjednotenie stravy a tým finančné netrestanie 

stravníkov, ktorým usporiadateľ nevie ponúknuť adekvátnu stravu  

- Nezmyselné vysvetľovanie , prečo si rodičia lukostrelca ako 

doprovod kupujú stravu za 5€ a ich celiatické dieťa má zľavu na 

strave 4€  

- Pre organizátora zjednotenie excel tabulky , aby nemusel fyzicky 

opravovať stravu s číslo -1, čiže uľahčenie práce organizátorom  

 

 

 

Možné negatíva návrhu:  

- Žiadne , nespravodlivé zníženie ceny za neobedovanie sa týka cca 

20 detí a kadetov  ( celiatici, bezlaktozni... ) takže organizátorovi 

vznikne oproti súčasnému stavu -20€ strata , čo je absolútne 

zanedbateľná strata.   

 

 

FORMULÁR TREBA ODOSLAŤ DO 11.11.2021 NA MAILOVÚ ADRESU: info@archery3d.sk  

vypísané, nascanované. Neposielať poštou!) 

 

 


