SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D

Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA 3D zo dňa 29.03.2022,
konanej online 19:30 - 21:00 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:
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Program:
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Uznesenie:
Hlasovanie:

Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje navrhovaný program.
(Za/proti/zdržal sa) 4/0/0
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2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatného zasadania
predsedníctva SLA 3D














Stav členskej základne: máme 683 členov, vyzerá, že SLA 3D bude mať v tomto roku
rekordný počet členov
Bola podpísaná zmluva s MŠVVaŠ o dotácii 12 667 € pre SLA 3D na podporu 3D lukostreľby
v roku 2022, takže výdavky môžeme v plnej miere kryť podľa schváleného rozpočtu
(financovanie máme tým pádom zabezpečené. Poplatky za členské, dotácia, príjmy
z reklamy), plnenie príjmov na 96%.

Boli aplikované zmeny na stránke v súvislosti s požiadavkami na to, aby štartovné
neobsahovalo stravu. Prechod prebehol bez väčších problémov. Štartovné bez obedov
využívajú súťažné série (SP, Južná 5ka, 3D West Cup), štartovné s obedom väčšinou využívajú
klubové súťaže. Je to dobrý krok.
Začiatom marca prebehlo školenie rozhodcov SLA 3D – máme 41 rozhodcov
https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploadedfiles/Zoznam%20rozhodcov%20SLA%203D%202022.pdf
Zakúpil sa materiál SLA 3D – merač rýchlosti, váha, nálepky SLA 3D, plagát na SP 2022
Zisťujeme záujem o školenie inštruktorov lukostreľby 2022 jeseň – zatiaľ 8 členov
o Predseda SLA 3D a predseda metodicko-trénerskej komisie navrhuje, aby minimálny
počet záujemcov na vypísanie termínu a miesta je 10 osôb
boli vydané poukážky za 4284 EUR na štartovné zdarma 120 osobám (114+6)
Vyhodnotenie 1.kola SP vo Varíne
1.-3. 4. sa uskutoční trojdňové Sústredenie nadšencov 3D lukostreľby - Babica (piatok nedeľa) - poraďme si navzájom! – 60 účastníkov, prednášajú: Bendík, Bošanský, Kúdela, Halík,
Málek P., Bendíková

Uznesenie:

Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.
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3. Zaradenie súťažných sérií medzi súťaže, na ktorých je
možné získať III.VT.
Predseda SLA 3D informoval, že v zmysle Smernice pre priznávanie výkonnostných tried v pôsobnosti
SLA 3D, čl. 2, zažiadali písomne nasledovné súťažné série pod záštitou SLA 3D o zaradenie súťažnej
série medzi súťaže, na ktorých je možné v roku 2022 získať III.VT:
Názov súťažnej série:
3D WEST CUP
Stredoslovenský pohár
Južná päťka

meno riaditeľa súťažnej série:
Ing. Peter Málek
Štefan Albert
Mgr. Attila Száraz

Riaditelia súťažných sérií sa písomne zaviazali pre jednotlivé súťaže, že:
- súťaž prebehne podľa štandardných pravidiel HDH alebo WA (s národnými úpravami SLA 3D) s
využitím výhradne IBO scoring terčov.
- Zaraďovanie do skupín nesmie byť voľné, ale riadené organizátorom tak, aby v žiadnej skupine
neboli iba súťažiaci z jedného klubu.
- Na súťaži musí funkciu hlavného rozhodcu vykonávať rozhodca s platným osvedčením rozhodcu SLA
3D.
- Organizátor odošle výsledky spracované v tabuľke v štandardizovanej forme SLA 3D.
- požiadali SLA 3D o nomináciu technického delegáta na každé kolo súťažnej série.

Uznesenie:
Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje, že súťažné série 3D West Cup, Južná päťka
a Stredoslovenský pohár budú v roku 2022 zaradené medzi súťaže, na ktorých bude možné získať
III.VT.
Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 3/0/0

Úlohy na zabezpečenie technických delegátov:
Horváth – pripraví zjednodušený formulár pre technického delegáta
následne:
Horváth, Száraz – vytipovať tech.delegátov na Južnú 5ku
Málek – vytipovať technických delegátov na 3D West Cup
Albert – vytipovať technického delegáta na SSP
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4. Prijatie nového členského klubu
Na základe kompletného predloženia všetkých podkladov a dokumentov potrebných k prijatiu
nového klubu do SLA 3D, navrhol predseda SLA 3D prijatie nasledovného klubu:
Lukostrelecký klub Prešov

-

Prešov, predseda: Vladimír Fryk
(20+ členov)
logo:

Uznesenie:
SLA 3D.

Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje prijatie klubu Lukostrelecký klub Prešov za člena

Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 3/0/0
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5. Nákup terčov a terčovníc
V zmysle schváleného rozpočtu SLA 3D sa uskutočnia nasledovné nákupy:
Podpora členských klubov a stabilnej členskej základne vo vekových kategoriach deti a kadeti
- v sume 1000 EUR – po 2 terčovnice do klubu
- kľúč: kluby, ktoré majú kontinuálne najviac členov SLA 3D vo vekovej kategórií: deti a kadeti,
porovnávané obdobie: roky 2021 a 2022 (musia byť členmi SLA 3D v oboch rokoch)
- podporí sa cca. 6 klubov (dľa počtu terčovníc, ktoré sa podaria zakúpiť)
Nákup 3D terčov v sume 2500 EUR – nakúpia sa kvalitné a menej bežné 3D terče, aby boli
exkluzívnejšie na súťažiach

Aktuálne terče v majetku SLA 3D:

Uznesenie:
Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje, že klubom sa zakúpia terčovnice v zmysle podpory členských
klubov a stabilnej členskej základne vo vekových kategóriach deti a kadeti.
Predsedníctvo poverilo Petra Málka a Dušana Horvátha k určeniu vhodných 3D terčov, ktoré sa
nakúpia do majetku SLA 3D.
Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 4/0/0
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6. Zmena nastavenia na prihlasovanie na súťaže
Aktuálna situácia:
kluby sa „bijú“ o termíny, keď sa zostavuje súťažný kalendár na VČS. Termín si
zarezervujú, ale samotný formulár s vypísanými údajmi o súťaži zasielajú veľakrát neskoro, niektoré
údaje aj v týždni pred súťažou. Takto sa musí súťaž nahadzovať na veľakrát, ľudia sa prihlasujú na
súťaž, o ktorej nevedia všetky informácie (koľko bude štartovné, miesto, pravidlá apod.).
Riešenie:
súťaž v súťažnom kalendári nechať zverejnenú, ale povoliť prihlasovanie až vtedy, ak
budú zadané všetky povinné údaje o súťaži (pravidlá, divízie, vekové kategórie, štartovné vrátane
ceny stravy, miesto súťaže, mená organizátora, riaditeľa súťaže, hlavného rozhodcu; program, spôsob
ocenenia).
Až keď dodá organizátor tieto informácie, tak sa spustí prihlasovanie. Organizátor bude tak nútený
tieto informácie (ktoré zvyčajne vie už vopred) zverejniť čím skôr, pretože účastníci súťaže sa budú
chcieť prihlásiť na súťaž čím skôr.

Uznesenie:
Zverejňovanie súťaží v súťažnom kalendári a prihlasovanie na nich bude podmienené:
Zverejnenenie do súťažného kalendára – zaslané pravidlá súťaže, divízie, vekové kategórie,
štartovné, mená organizátora.
Spustenie prihlasovania - zaslanie všetkých povinných informácií vyžadovaných príslušným
formulárom
Ak minimálne 1 mesiac pred termínom súťaže nebudú dodané kompletné informácie, bude súťaž
vyradená zo súťažného kalendára.
Predsedníctvo SLA 3D žiada predsedu SLA 3D, aby o tomto novom postupe informoval predsedov
všetkých klubov SLA 3D, ako aj na internetovej stránke SLA 3D.
Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 4/0/0

7

SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D

7. Schválenie členov CTM SLA 3D 2022
Na základe smernice CTM pri SLA 3D navrhol Výbor CTM pri SLA 3D predsedníctvu SLA 3D týchto
športovcov na zaradenie do CTM pre rok 2022:

Členovia CTM 2021 so žiadosťou pokračovať:
1 Hudecová

Ema

TRRB

VT III

12/31/2022

VT II

2 Chudík

Marián

TRRB

VT I

12/31/2023

VT I

3 Kašubová

Alexandra

CU

VT I

12/31/2021

bez
VT

4 Klasová

Jana

BB

VT II

12/31/2022

VT II

5 Kočiš

Dárius

HU (aj CU)

VT I

12/31/2022

VT I

6 Košarišťanová Ema

OL

MS

12/31/2021

bez
VT

7 Kysel

Tomáš

CU

VT II

12/31/2022

VT II

8 Landlová

Lenka

BB

VT III

12/31/2022

9 Málek

Jakub

BB (aj OL)

VT III

12/31/2022

10 Málková

Lea

TRRB(aj OL)

VT II

12/31/2022

VT II
VT
III/MS
VT II /
VT II

11 Matyšáková

Lucia

TRRB

VT III

12/31/2022

VT III

12 Mlinkovics

Alex

OL

VT III

12/31/2022

VT III

13 Procházka

Peter
Samuel
Sebastián

CU

MS

12/31/2022

MS

HU

MS

12/31/2022

MS

14 Sádecký

udelená výnimka, v
každom preteku
mala nástrel na
I.alebo MS triedu,
ale kvôli corone
nemala dosť súťaží

udelená výnimka, v
každom preteku
mala nástrel na
I.alebo MS triedu,
ale kvôli corone
nemala dosť súťaží

BB/OL
TRRB/OL

Vyradenie z CTM:

1 Bejtic

Róbert

BB

VT III
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Nové žiadosti o členstvo v CTM – splnené podmienky:
1 Šebest

Natanael

SVK2032

kadet

PBHB

2 Kamenická
3 Rychtárech
4 Griga

Karina
Juraj
Matúš

SVK0770
SVK1005
SVK1713

kadet
kadet
kadet

CU
OL
TRRB

LK Epirus
SLK Spišské
Vlachy
LK Turiec
LK Varín

VTprijatý
III.
VTprijatá
II.
VTprijatý
III.
VTprijatý
III.

Nové žiadosti o členstvo v CTM – podmienečné prijatie:

1 Kmeťková

Alexandra

SVK2019

kadet

OL

LK Topoľ

VT II.v
TRRB,
musí mať
v OL

2 Uhrínová

Liliana

SVK1209

kadet

CU

SLK Spišské
Vlachy

bez VT

3 Karas

Tomáš

SVK1142

kadet

HU

LK Topoľ

bez VT

4 Šiagi

Peter

SVK1273

kadet

BB

ŠK ORLÍK
SLIAČ

bez VT

5 Topoliová

Monika

SVK1205

kadet

OL

SLK Spišské
Vlachy

bez VT

podmienečné
prijatie, musí
získať min.
III.VT do
5.5.2022
podmienečné
prijatie, musí
získať min.
III.VT do
5.5.2022
podmienečné
prijatie, musí
získať min.
III.VT do
5.5.2022
podmienečné
prijatie, musí
získať min.
III.VT do
5.5.2022
podmienečné
prijatie, musí
získať min.
III.VT do
5.5.2022

Uznesenie:
Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje zaradenie a vyradenie horeuvedených členov CTM
pre rok 2022 na základe návrhu výboru CTM. Pri žiadostiach s podmienečným prijatím je nutné,
aby žiadatelia pre zaradenie do CTM splnili do 5.5.2022 získanie minimálne III.výkonnostnej triedy
v divízií luku, ktorú budú trénovať v CTM.

Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 4/0/0
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8. Zmena rozpočtu SLA 3D
Na základe lepšieho príjmu v rozpočtovaných položkách: príjmy z reklamy (+455€) a získaná dotácia
(+667€) žiada predseda SLA 3D na využitie týchto prostriedkov na vylepšenie funkcionalít na stránke
www.archery3d.sk.
Pôjde o naprogramovanie funcionalít:
- úhrada štartovného na súťaže vopred online – funkčné bezplatne pre každý lukostrelecký klub
- automatický výpočet a určenie výkonnostných tried (zrušenie manuálneho určovania VT).

Uznesenie:
Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje zmenu rozpočtu – sumu 1 122 € použiť na
programátorské práce zamerané na zlepšenie funkcionalít webovej stránky www.archery3d.sk

Hlasovanie:

(Za/proti/zdržal sa) 4/0/0
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8. Možné riešenia veľkého počtu záujemcov o účasť na SP
a MSR
V súvislosti so zvyšujúcim sa záujmom o účasť na vrcholných podujatiach SP a MSR, je potrebné začať
riešiť problém, ktorý vyplýva z priveľkého záujmu o účasť na súťaži a limitovanej kapacity.
Už na VČS 17.11.2022 bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Predseda SLA 3D informoval, že začína byť problém pri prihlasovaní aj na súťaže SP, keďže počet
záujemcov prevyšuje kapacitu súťaže.
Aktuálna situácia:
- na súťaže sa môže prihlásiť hocikto s platnou licenciou SLA 3D + zahraniční účastníci zo susedných
krajín, s ktorými máme dohodu (HU, AT, CZE)
- na súťažiach máme podľa súťažného poriadku limit 28,30,32 a max. 34 terčov
- na súťažiach máme podľa súťažného poriadku limit 280 súťažiacich (ak to organizátor vie zvládnuť
z hľadiska kapacity parkovania, stravovania, soc.zariadení, prípravy na súťaž apod.).
- v skupinách môžeme mať 6 (červený kolík) – 8 strelcov
Predsedníctvo prerokovalo 6 scenárov riešenia tejto situácie. Predseda SLA 3D naplánuje online
stretnutie s predsedami klubov SLA 3D, na ktorom prednesie možné a uskutočniteľné riešenia tohto
problému z dlhodobého hľadiska tak.
Predpoklad stretnutia s predsedami – máj 2022.
Uznesenie:

Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.
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9. Ostatné, diskusia
Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne cca. o 3 miesiace, v prípade potreby skôr. Termín sa
upresní dodatočne.
Stretnutie prebehne online.

V Trnovci nad Váhom dňa: 29.3.2022

Zapisovateľ:

Peter Málek

Overovateľ:

Dušan Franců

overené elektronicky
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