
MODELY riešenia prihlasovania 
na súťaže SP a MSR 2022 

Vypracoval: Ing. Peter Málek – predseda SLA 3D 

Účel: online workshop s predsedami klubov zo dňa 26.5.2022 



Aktuálna situácia:  

• - na súťaže SP a MSR sa môže prihlásiť hocikto s platnou licenciou 
SLA 3D + zahraniční účastníci zo susedných krajín, s ktorými máme 
dohodu (HU, AT, CZE), nie SLZ členovia 
- na súťažiach máme dľa súťažného poriadku limit 28,30,32 a max. 
34 terčov 
- na súťažiach máme dľa súťažného poriadku limit 280 súťažiacich 
(ak to organizátor vie zvládnuť z hľadiska kapacity parkovania, 
stravovania, soc.zariadení, prípravy na súťaž apod.). Aktuálne limit 
na 3.kolo znížený na 272 (8x34 terčov) kvôli plynulosti.  
- v skupinách môžeme mať  6 (iba červený kolík) – 8 strelcov  
 

• Následok: začína byť problém pri prihlasovaní na súťaže SP, keďže 
počet záujemcov prevyšuje kapacitu súťaže a je potrebné začať 
popri MSR riešiť už aj SP.  
– Aktuálny nedostatok v prihlasovaní cca. 20-40 osôb, ale pri prvých 2 

kolách SP zostalo voľných 20 miest (neprišli, odhlásili sa, 3.kolo 268 
ľudí 

– Všetky miesta obsadené cca. 10-20 dní pred súťažou 



Uznesenie VČS zo 17.11.2021 

• Na VČS sa už táto téma otvorila a schválilo sa 
nasledovné uznesenie: 

•  
 

 

 

• Napriek tomuto uznesenie chcem oboznámiť o 
tom, ako to chceme pripraviť, aby neboli zmeny 
až keď to bude hotové. Nech vieme presnú 
špecifikáciu pre programátorov.  

• Vypracovali sa aj iné modely riešenia situácie 



MODEL 1: Nič nemeniť 
• Systém prihlasovania nechať tak, ako je doteraz 

VÝHODY:  
- prihlási sa každý, kto chce bez ohľadu na 

jeho výkonnosť a nebudeme robiť žiadnu 
selekciu  

- budú spokojní strelci, ktorí sa prihlasujú 
včas aj keď  nestrieľajú veľmi úspešne 

- najmä ľudia, ktorí nemajú radi zmenu, 
toto vítajú (najmä staršia generácia - je 
prirodzené, že ľudia nemajú radi zmenu) 

NEVÝHODY:  
- pri zvyšujúcom sa záujem o SP sa časom 

stane pravidlom, že ľudia sa budú 
prihlasovať mesiace vopred, vyblokujú 
súťaže a potom sa budú 3 dni pred 
súťažou rozhodovať, či pôjdu, alebo 
nepôjdu (zrušenie účasti včas nie je 
sankcionované).  

- Napriek vyrezervovaniu celej kapacity 
mesiace vopred nakoniec budú desiatky 
miest voľných – keďže sa odhlásia na 
poslednú chvíľu. 

- Takto sa nemusia na súťaž dostať ani 
súťažiaci s lepšími výkonmi. 

STANOVISKO:  daný model neodporúčam 



MODEL 2: Zvýšiť počet terčov 
• Zvýšiť maximálny počet terčov na 36 

VÝHODY:  
- Podarí sa nám na trať pridať 2 ďalšie 

skupiny, čo je 16 lukostrelcov. Zhruba by 
to pokrylo aktuálne naše potreby 
(krátkodobé) 

NEVÝHODY:  
- nerieši nám to problém z dlhodobého 

hľadiska, pri väčšom záujme o niektorú  
súťaž budeme riešiť rovnaký problém.  

- organizátor musí nájsť ešte väčšiu plochu 
na súťaženie, parkovanie, predĺženie času 
na trati (ako aj problém bezpečnosti) 

- Neustále zväčšovanie súťaže nakoniec 
vedie k stavu, že zostane len pár klubov, 
ktoré sú schopné to organizačne zvládnuť. 

- zároveň si ľudia skáču po hlavách, všetko 
trvá dlhšie, rastie pravdepodobnosť 
vzniku nečakaných udalostí. 

STANOVISKO:  daný model neodporúčam 



MODEL 2b: 2 súťažné okruhy 
• Postaviť na súťaž 2 okruhy po 28 terčov 

VÝHODY:  
- Obslúžime viac lukostrelcov, teoreticky aj 

400 a viac naraz.  

NEVÝHODY:  
- 56 terčov nemá hociktorý klub, aj keby si 

požičali zvyšné z SLA 3D = teraz nájdeme 
„akurát“ 8 klubov, ktorí by organizovali SP, 
potom by to bolo ešte horšie 

- už by to bolo pre organizátora tak 
náročné, ako MSR (tam je 60 terčov).   

- obrovské priestorové nároky na 
parkovanie, stravovanie, nájsť vhodný 
terén na stavbu trate... 

STANOVISKO:  daný model neodporúčam 



MODEL 3: Letmý štart 
• Štartovať vo vopred pripravených skupinách v danom čase 

VÝHODY:  
- Model sme odskúšali počas kovidu v roku 

2021 
- Vieme obslúžiť asi o 10% viac súťažiacich 
- ak sa začne registrácia od 7:00 hod. a štart 

na trať už od 8:00, tak sa do 14.hodiny dá 
odštartovať teoreticky:  

- 8 osôb v skupine (4 páry) x 6 skupín za 
hodinu  (každých 10 minút) = 48 ľudí x 6 
hodín = 288 účastníkov 

- 6 osôb v skupine (3 páry) x 8 skupín za 
hodinu (každých 7 minút) = 48 ľudí x 6 
hodín = 288 účasníkov („kovid“ model z 
roku 2021) 

- Vyhodnocovalo by sa dľa divízií, ako by šli 
na trať 

NEVÝHODY:  
- stratí sa sociálny aspekt toho, že sa tam 

stretneme s kamarátmi lukostrelcami,  
opäť by sme boli len vrámci svojich divízií. 

- ak pôjde na súťaž v jednom aute viac ľudí 
rôznych divízií, tak sa musia čakať celý deň 
od skorého rána do neskorého večera 

- deti by neboli vyhodnotené priebežne, ale 
museli by čakať celý deň na ostatných do 
záveru súťaže  

- poslední z trate pôjdu okolo 17.-18. 
hodiny, čo na jeseň problém s 
viditeľnosťou (posledná skupiny 
vyhodnotená do 19.hodiny) 

- Problematické zabezpečiť informovanie o  
všetkých pokynoch na trať, či 
bezpečnostné upozornenia.  

STANOVISKO:  daný model neodporúčam 



MODEL 4: Samostatný SP pre deti 
• Súťažilo by sa - v sobotu deti a kadeti, v nedeľu seniori a dospelí 

VÝHODY:  
- Obslúžime viac lukostrelcov 

NEVÝHODY:  
- sme „rodinný“ šport, takže rodiny by sa museli 

rozdeliť a voziť sa na súťaž na 2x (náklady na 
PHM, ubytovanie, čas) = zníženie záujmu o SP 

- raz toľko veľká starosť organizátora – 2 dni 
zabezpečovať všetko (strava, trať, rozhodca, 
riaditeľ preteku, povolenia na 2 dni) – oveľa 
náročnejšie (už ako MSR) 

- hrozí, že nebude záujem zo strany 
organizátorov robiť  SP samostatne pre  deti 
a dospelých  (súťaže, ktoré sa urobili iba pre 
deti a kadetov – účasť 10-20 účastníkov – 
nevyhovujúci spôsob) 

- Potrebné vyriešiť doprovod v skupinách s deťmi 
(teraz to boli strieľajúci rodičia) – buď rieši 
organizátor, alebo tam budú rodičia (strieľajúci 
uvidia vopred trať) 

- Nevyhneme sa žiadostiam – idem s dieťaťom v 
sobotu, strelím si to hneď, medailu nechcem 

STANOVISKO:  daný model neodporúčam 



MODEL 5: Strieľať 2 dni – dľa divízií 
• Súťažilo by sa - v sobotu napr. BB, TRLB, PBHB, v nedeľu: CU, HU, TRRB, OL? CRB 

VÝHODY:  
- Obslúžime viac lukostrelcov (väčší zárobok 

klubov – ak bývajú v pluse) 
- Môžeme strieľať aj kratšie trate na 

minimum - 28 terčov 
- obslúžime asi všetkých záujemcov o SP. 

Asi všetci, čo by chceli ísť na SP, sa tam aj 
dostanú.  

- budeme „za dobrých“, lebo nikoho veľmi 
neobmedzíme (iba cca. 10% strelcov) 

NEVÝHODY:  
- viacero rodín/ kamarátov zvyknutých cestovať spolu – 

by museli ísť  samostatne, resp. na 2x, ak nie sú 
diviziami v rovnakom dni (náklady na PHM, 
ubytovanie, čas). Cca. 10% účastníkov 

- väčšia starosť organizátora – 2 dni zabezpečovať 
všetko (reštika - strava, trať, rozhodca, riaditeľ 
preteku, povolenia na 2 dni) 

- hrozí, či bude dostatok záujemcov o organizovanie SP 
zo strany klubov 

- pri veľkom počte strelcov sa o pár rokov môžeme 
v nedeľu dostať do rovnakých problémov, že bude 
zasa veľa záujemcov 

- na SP sa dostane aj strelec, ktorý predvčerom kúpil 
svoj prvý luk, včera si zaplatil licenciu a zajtra sa pôjde 
učiť strieľať na SP 

- úroveň SP sa bude ťažko dvíhať, ak tam dovolíme 
súťažiť každému bez znalostí pravidiel, i aspoň určitej 
kvality streľby. 

- Nevyhneme sa žiadostiam – idem s dieťaťom v 
sobotu, strelím si to hneď, medailu mi zoberú 

- Sobotní poradia vzdialenosti nedeľným (niektorí vo 
výhode) 

STANOVISKO:  model je na zváženie, ak sa nájde dostatok organizátorov, ktorí by boli 
ochotní robiť takéto 2-dňovky, kvalita súťaženia kvôli začiatočníkom sa nedvihne.  



MODEL 6: Kvalifikácia pre SP 
• Na SP by sa museli strelci kvalifikovať zo svojich regiónov 

• - tak ako v iných veľkých športoch urobiť 3 regióny (Západ, Stred, Východ) 

• v každom regióne by boli na jar cca. 4 kvalifikačné súťaže SP 

• najlepší z každej divízie by sa stretli na cca. 4 kolách celoslovenského SP (jeden by bol na západe, jeden 
v strede, jeden na východe.) Boli by potrebné 3 výsledky na celkové hodnotenie.  

VÝHODY:  
- malé súťaže na východe (ale asi 

preplnené súťaže na západe) 
- na celoslovenských kolách by sa zúčastnil 

iba limitovaný počet súťažiacich,  nebol by 
problém s pretlakom  

- kvalifikácia napr. na jar – súťaže 
v regiónoch, finálové 3 kolá na jeseň 

NEVÝHODY:  
- každý by si musel určiť, do ktorého regiónu 

patrí a iba tam bude chodiť na kvalifikačné kolá. 
Nemohol by ísť  Málek z HH3D do Varína, 
Paškuliak nemôže ísť do Spišských Vlachov 
apod. Čo s individuálnymi lukostrelcami? Kam 
ich nasilu priradíme , kto a ako to bude 
sledovať? S tým by bol kopec nezhôd.  

- súťaže na západe plné, na východe prázdne. Ak 
bude na západe ešte viac strelcov, tak budeme 
musieť riešiť problém, koho pustiť na 
kvalifikačné kolá (problém ako teraz)  

- zložitý systém administrovania, kto kam môže 
ísť a ako zakázať nesúťažiť v inom regióne (lebo 
ak to nezakážeme, tak budú chodiť ako teraz 
hocikam a potom to nemá celé zmysel) 

STANOVISKO:  daný model neodporúčam 



MODEL 7: Na súťaže SP a MSR s 
prednostným prihlasovaním pre 

lukostrelcov s minimálnou výkonnosťou 

• na súťaže SP by sa prihlasovali v 1. fáze iba lukostrelci, ktorí dosiahnú aspoň najnižšiu 
výkonnostnú triedu (bude určená ešte nižšia VT ako je teraz najnižšia 3.výkonnostná 
trieda).  

• 2.fáza - Ak sa nenaplní maximálna kapacita podujatia, tak sa cca. 15 dní pred súťažou 
môžu prihlásiť aj ostatní – ako doteraz (aj menej zdatní)  

• Najnižšiu výkonnostnú triedu bude možné získať aj na súťažiach nižšej úrovne (napr. 3D 
West Cup, Južná 5-ka, SSP, či v zahraničí na WA/HDH súťažiach).  

• Splníme uznesenie VČS:  

PREDPOKLADY: 
- aby to malo športovú úroveň - aby to bolo organizačne zvládnuteľné 
- aby sa to organizátorovi oplatilo - aby to bolo zaujímavé / prijateľné pre strelcov 



VÝHODY:  
- na súťaž sa dostanú prioritne takí, ktorí už 

súťažili a dosahujú aspoň minimálne 
požadovanú výkonnosť.  Ak sledujeme 
športovú úroveň a férový súboj, 
jednoznačne najvýkonnejší športovci 
musia mať možnosť sa zúčastniť. 

- organizačne (pre usporiadateľa) by sa 
prakticky nič nezmenilo. Iba nie každý 
ambiciózny nováčik by dostal možnosť 
učiť sa strieľať na SP/MSR. To by aj zvýšilo 
prestíž súťaže. 

- obmedzíme v prvej fáze prihlasovania 
tých, ktorí nemajú dostatočnú výkonnosť, 
či sú úplnými začiatočníkmi 

- ak máme teraz dlhodobo maximálny 
záujem o SP okolo 250 osôb, tak 
v najbližšej dobe toto pravidlo obmedzí 
prístup iba naozaj tým najslabším.  

- Členovia si postupne budú na tento 
systém zvykať, ako sa to rokmi bude 
používať.  

NEVÝHODY:  
- lukostrelci s veľmi nízkou kvalitou sa 

nedostanú na SP/MSR, pokiaľ bude záujem 
lukostrelcov s vyššou kvalitou natoľko 
vysoký, že 15 a viac dní pred súťažou naplnia 
maximálnu kapacitu 

- ak bude malý záujem o prihlasovanie v prvej 
fáze, tak sa na súťaž prihlásia aj strelci bez 
výkonnosti (v 2.fáze) + počas odhlasovania 

• STANOVISKO:  Daný model odporúčam pre SP / MSR 2023 ako dlhodobo udržateľný pri 
akokoľvej širokej členskej základni.  

VÝHODY:  
- práve teraz je najvhodnejší čas zaviesť 

daný systém, keďže to ovplyvní minimum 
terajších lukostrelcov.  

- súťažiaci sa budú skôr prihlasovať na 
súťaž 

- organizátor v konečnom dôsledku bude 
mať súťaž naplnenú na maximálnu 
kapacitu  = kluby o nič neprichádzajú 

- systém bude fungovať automaticky – 
výpočet výkonnostných tried, i blokovanie 
prihlasovania sa na súťaž v prvej fáze tým, 
ktorí nespĺňajú podmienky 



MODEL 7:  Ako na to? 
Toto chceme dosiahnúť (modelová situácia): 
Organizátor si určí - ako doteraz maximálny počet účastníkov: napr. 260.  
1.fáza prihlasovania:  V prvej fáze sa prihlási napr. 200 záujemcov (plná kapacita sa nenaplnila) – 
z členov s minimálne najnižšou VT 
2.fáza prihlasovania:  15 dní pred termínom súťaže sa automaticky spustí 2.fáza prihlasovania – 
prihlasovanie bude ako doteraz – aj bez požiadavky na výkonnostnú triedu – až do naplnenia 
maximálneho počtu účastníkov. Môže sa dohlásiť zvyšných 60 účastníkov. Vytvorí sa systém 
„čakačky“. Kto to sa nestihne prihlásiť, bude pod čiarou a keď sa niekto odhlási, posunie sa vyššie 
(nik nebude musieť už vysedávať pri počítači a sledovať, či sa niečo uvoľnilo) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Postup prác:  
- prerobiť systém i hodnoty výkonnostných tried – už teraz máme spracovaných cca. 7000 

výsledkov na SP a MSR za posledných 6 rokov – vychádzať z týchto reálnych údajov (úloha pre 
predsedníctvo) – zvážiť na jeseň 2022 ešte zohľadniť aj nástrely z roku 2022.  

- zjednodušiť názvoslovie VT (máme MS, 1,2,3.VT, chceme nultú). Zmeniť na jasné označenie – 
napr.  na 1.,2.,3.,4.,5. VT.  Prvá je najvyššia, piata je najnižšia VT.  

- Hodnota najnižšej 5. VT nebude každý rok fixná, bude sa určovať každoročne predsedníctvom 
(VČS) - ako hodnota v % z priemerov SP za posledné roky.  Prvý rok by to bolo 75%.  

- naprogramovať automatické priraďovanie VT systémom, zobrazenie v profile lukostrelca 
apod.  

- Každý uvidí pri prihlasovaní, ako aj v profile, akú VT už dosiahol, systém bude „blbovzdorný“ 
 



MODEL 7:  Ako určiť VT? 

Príklad: Na prednostnú prihlášku na SP by bolo potrebné mať aspoň 5.VT (napr. BB muži mať strelené aspoň 
3x priemer 4,9, TRRB 4,5, HU 6,1 atď). Veteráni, kadeti i deti by mali podobný výpočet.  
(**tieto VT sú pracovným návrhom, neboli zatiaľ odsúhlasené predsedníctvom SLA 3D).  

Výkonnostné triedy by mali vychádzať z reálnych údajov, ako sa strieľa na SP, MSR, MS/ME.  
Spracovalo sa 6700 výsledkov SP/MSR za roky 2016-2021, cca. 1000 výsledkov z MS/ME 2015-21 
4.VT – je priemer SP v danej divízií a pohlaví za 6 rokov. (žltý stĺpec) 
5.VT – je 75% zo 4.VT – kto dosiahne, bude sa môcť prednostne prihlasovať na SP/MSR 
1.VT – priemer z 3 maxím (MSR/MS+ME/SP), priemeru na MS/ME a koeficientu 0,97| 2.VT a 3.VT dopočítaná 

SENIOR 



Čo vyriešiť pre naprogramovanie?  
- Zahraniční účastníci 

- Buď sa môžu prihlásiť od začiatku prihlasovania (zo zahraničia cestujú väčšinou výkonní 
lukostrelci. Kto nevie vôbec strieľať – väčšinou nesúťaží v zahraničí. Zahraniční účastníci 
= zvýšenie úrovne súťaží (alebo to niekto berie ako jeho obmedzovanie) 

- Budú sa môcť prihlasovať až 15 a menej dní pred súťažou (alternatívne môžu požiadať o 
priradenie našej VT – administračne náročné, alebo si uhradia našu licenciu) 

- Názor predsedov:  zahraniční si požiadajú o naše špec.číslo licencie a dodá 3 výsledky, že 
spĺňa najnižšiu VT – aby sa mohol prihlasovať aj do budúcnosti  
 

- Koľko dní pred súťažou SP „pustiť“ aj menej výkonných – ak ich chceme vôbec púšťať na naše 
súťaže (PM je za zahraničných bez obmedzenia)? 

- Návrh 15 dní pred súťažou 
 

- Majstrovstvá Slovenska 
- či na MSR pustiť 15 dní pred súťažou aj menej výkonných lukostrelcov, alebo MSR by už 

nemala byť umožnená pre začiatočníkov bez VT a tých s priemerom 1,5 (kde v 
neobsadenej divízií získajú zlato = dehonestácia víťazov v kvalitne a početne obsadených 
divíziach).   

- Do leta asi budú funkčné online úhrady – neskôr ďalší možný limitujúci prostriedok – kto má 
uhradené, ten môže ísť (prepadnú peniaze pri odhlásení menej ako 15 dní pred súťažou) 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!  


