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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:  

Filip Schwarz  

LK EPIRUS 

 

 

Podnet na diskusiu: zmenu, 

zlepšenie, úpravy apod. 

Prosíme uviesť aj 

zdôvodnenie.   

 

Zmena pravidiel o oceneniach v súťažnom poriadku pre sériu SLOVENSKÝ 

POHÁR / MSR v pôsobnosti SLA3D 

V súčasnosti sa stáva, že veľa strelcov inklinuje ku divíziám lukov s nízkym 

počtom účastníkov. Dôvody sú často neúspech v ich starej divízií , či pocit 

rýchleho uznania. Slovenský pohár je najvyššia súťažná séria. Je preto 

nedôstojné, aby boli slabí strelci v kategórii s nízkym počtom súťažiacich  

ocenení rovnakou medailou ako strelci so silných kategórií. Navrhujeme preto , 

aby kategórie s menej ako 3 účastníkmi podliehali kontrole priemeru na šíp. Pre 

tento účel sa obraciame na metodicko-trénerskú komisiu o vytvorenie „nultej“ 

výkonnostnej triedy.    

Súčasné znenie: 

6.2. Vyhodnotenie jednotlivých súťaží (kôl) SP:   

Ceny sa udeľujú maximálne prvým trom strelcom v každej divízii luku a 

vekovej kategórii podľa pohlavia. Cenami sú spravidla medaily 

(prípustné sú aj iné, primerané ceny so symbolickým významom, ako sú 

poháre, plakety, sošky a pod.), na ktorých je uvedený názov súťaže, 

miesto a dátum konania. Ceny zabezpečuje a udeľuje organizátor 

daného kola seriálu SP.  

Zlučovanie podobných divízií lukov, vekových kategórií, ani mužov so 

ženami nie je prípustné. 

 

Nové znenie: 

6.2. Vyhodnotenie jednotlivých súťaží (kôl) SP:   

Ceny sa udeľujú maximálne prvým trom strelcom v každej divízii luku a 

vekovej kategórii podľa pohlavia. Cenami sú spravidla medaily 

(prípustné sú aj iné, primerané ceny so symbolickým významom, ako sú 
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poháre, plakety, sošky a pod.), na ktorých je uvedený názov súťaže, 

miesto a dátum konania. Ceny zabezpečuje a udeľuje organizátor 

daného kola seriálu SP.  

Zlučovanie podobných divízií lukov, vekových kategórií, ani mužov so 

ženami nie je prípustné. 

6.2.1 Oceňovanie kategórie s menším počtom účastníkov: 

 

V prípade, že v kategórií sú vyhodnotení menej ako traja účastníci, 

organizátor  musí  požadovať dosiahnutie minimálneho priemeru na šíp 

pre udelenie ocenenia. Minimálny priemer stanovuje „nultá“ 

výkonnostná trieda vytvorená metodicko-trénerskou komisiou. 

Účastníkovi z takejto kategórie, ktorý nedosiahol daný priemer na šíp sú 

pridelené body do série podľa poradia.  

 

 

 

 

Možné pozitíva návrhu:  

- Medaile budú zaslúžené  

- Postupné zvýšenie kvality strelcov 

- Pozdvihnutie povedomia o výkonnostných triedach  

- Nekalkulovanie lukostrelcov zapisovať sa do menej zastúpených 

divízií 

- Zrovnoprávnenie hodnoty medailí naprieč divíziami   

- Postupné zvýšenie kvality lukostrelcov v najvyššej lukostreleckej 

SLA3D lige  

- Zjednotenie sa so zahraničnými pravidlami, napr. Maďarsko  

 

 

 

Možné negatíva návrhu:  

- Odradenie niektorých strelcov od účasti na SP 

 

 

 

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

vypísané, nascanované. Neposielať poštou!) 

 

 


