SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D

Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA 3D zo dňa 23.03.2021,
konanej online 20:00 - 21:15 hod.

Prítomní:
Neprítomný:

Peter Málek, Dušan Franců, Dušan Horváth, Marián Antal, Jozef Ďugel

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu
Predseda SLA 3D privítal členov predsedníctva na zasadnutí. Predseda SLA 3D konštatoval, že
predsedníctvo je uznášaniaschopné.
Za zapisovateľa bol zvolený:
Za overovateľa zápisnice bol zvolený:

Peter Málek
Dušan Franců

Predseda SLA 3D navrhol nasledujúci program:

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu ..................................................................................................... 1
2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatnej VČS ............................................................................. 2
3. SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLA 3D 2021 - dodatok .................................................................................. 2
4. Prijatie nových klubov do SLA 3D .................................................................................................... 3
5. Dohoda o spolupráci s WFEA........................................................................................................... 3
6. Smernica CTM pri SLA 3D ................................................................................................................ 3
7. Návrh na úpravu Smernice pre priznávanie výkonnostných tried v pôsobnosti SLA 3D................. 4
8. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva ........................................................................... 4

Uznesenie:

Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje navrhovaný program.

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa) 5/0/0
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2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatnej VČS







Aktuálny stav členov a úhrad členského:
o 532 členov k 23.3.2021
o Rozpočet počíta so 700 členmi (76%), čo vzhľadom na aktuálnu situáciu je dobrá
správa. Dúfame, že po rozbehnutí súťaží a zlepšení situácie sa zvýši počet členov.
Dotácia z MŠVVaŠ prišla na účet vo výške 60%
o zatiaľ nie je avizované krátenie, podľa pracovníkov MŠVVaŠ by sme mali dostať celú
sumu, pokračujeme podľa plánu rozpočtu
Kúpa a obstaranie materiálu:
o Uskutočnila sa distribúcia 30 terčovníc klubom a 3x do SLA 3D
o nakúpených 19 3D terčov (už sú odvezené na 1.kolo v Rimavskej Sobote)
o nakúpených 300 oranžových kolíkov na trať s olepom (po 2x34 x 3 farby –
distribuované na Slov.pohár)
o zakúpená 2x zástava menšia, plachta SP
Informácia o organizovaní súťaží - v zmysle výnimiek v zákaze organizovania hromadných
podujatí a v zákaze vychádzania. Zorganizovaná súťaž 3D West Cup v Trnovci n.V. 20.3., ďalšia
súťaž 1.kolo SP v Rimavskej Sobote. Obe s testovaním MOMky na mieste.
o aktuálne je to jediný spôsob, ako umožniť súťažiť
o veľmi si lukostrelci túto možnosť pochvaľujú, sme jeden z mála športových zväzov,
ktorý organizuje súťaže a dokáže vybaviť potrebné dokumenty

Uznesenie:

Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.

3. SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLA 3D 2021 - dodatok
Vzhľadom na aktuálnu situáciu s možnosťou organizovania súťaží iba s „covid“ obmedzeniami je
potrebné zahrnúť do aktuálneho súťažného poriadku možnosť:
-

Možnosť letmého štartu
Možnosť zorganizovať súťaž bez stravovania

Do súťažného poriadku pridať nasledovnú úpravu – doplnenie článku:
Povolené zmeny v organizácií SP počas zvýšených protipandemických (covid-19)
opatrení:
- organizátor nemusí pre súťažiacich zabezpečiť stravu, čo sa musí odraziť znížením
štartovného
- výška štartovného môže zahŕňať zvýšené náklady na hygienické opatrenia.
Organizátor musí v propozíciach súťaže uviesť konečnú výšku štartovného vrátane
týchto nákladov.
- organizátor môže organizáciu priebehu súťaže zmeniť tak, že sa bude štartovať
formou “letmého štartu”
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- organizátor môže zrušiť záverečný ceremoniál vyhlasovania víťazov, v takom
prípade je potrebné medaile odovzdať pri registrácií na súťaž nasledujúceho kola SP

Uznesenie:

Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Novelizáciu Súťažného poriadku SLA 3D 2021

Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 5/0/0

4. Prijatie nových klubov do SLA 3D
Na základe kompletného predloženia všetkých podkladov a dokumentov potrebných k prijatiu
nového klubu do SLA 3D, navrhol predseda SLA 3D prijatie nasledovného klubu:
Spolok priatelov lukoskel'by Baka - ljász barátok társasága Baka
Baka, predseda: Jozef Krajčovič
Uznesenie:
Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje prijatie klubu Spolok priatelov lukostrel'by Baka za
člena SLA 3D.
Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 5/0/0

5. Dohoda o spolupráci s WFEA
Predseda SLA 3D informoval, že SLA 3D dostala možnosť uzatvoriť Dohodu o spolupráci s World
Federation of Equestrian Archery (Svetovou federáciou jazdeckej lukostreľby), Lausanne, Švajčiarsko.
Členovia predsedníctva mali možnosť preštudovať návrh Dohody o spolupáci s WFEA.

Uznesenie:

Predsedníctvo odporúča predsedovi SLA 3D Dohodu s spolupráci s WFEA podpísať.

Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 5/0/0

6. Smernica CTM pri SLA 3D
Predseda SLA 3D informoval, že bola vytvorená pracovná skupiny pre Centrum talentovanej mládeže
pri SLA 3D. V tejto súvislosti bol vypracovaná SMERNICA CTM pri SLA 3D, ktorá určuje pravidlá
činnosti CTM atdˇ.

Uznesenie:

Predsedníctvo schvaľuje Smernicu Centra talentovanej mládeže pri SLA 3D
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Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 5/0/0

7. Návrh na úpravu Smernice pre priznávanie
výkonnostných tried v pôsobnosti SLA 3D
Člen predsedníctva SLA 3D – Marián Antal navrhol spresnenie formulácie Smernice v článku 2:
Podmienkou pre priznanie VT je dosiahnutie požadovaného výsledku – priemerného nástrelu (pozri
tabuľku) uvedeného v oficiálnej výsledkovej listine zo súťaže potvrdenej hlavným rozhodcom
minimálne trikrát v priebehu obdobia 14 kalendárnych mesiacov v rovnakej divízií luku.
Uznesenie:
Predsedníctvo schvaľuje úpravu Smernice pre priznávanie výkonnostných tried
v pôsobnosti SLA 3D
Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 5/0/0

8. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva
Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne zhruba v máji 2021, v prípade potreby skôr. Termín sa
upresní dodatočne.
Pripraviť nasledovné úlohy: Metodika na spôsob narábania s použitými 3D terčami vo vlastníctve SLA
3D, zodpovedný: Dušan Horváth
Stretnutie prebehne online.

V Trnovci nad Váhom dňa: 23.3.2021

Zapisovateľ:

Peter Málek

Overovateľ:

Dušan Franců

overené elektronicky

