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Príprava súťaže: 

Boli zverejnené všetky informácie k súťaži (organizátor, riaditeľ, hlavný rozhodca s osvedčením)

Registrácia, činnosť pred súťažou, zahájenie súťaže: 
 -zhromaždisko, parkovanie
(kapacita, ochrana pred počasím, k dispozícií sociálne zariadenia)
 - kontrola náradia
(odbornosť personálu, použitie chronografu, silomeru)
 - registrácia na súťaž
(rýchlosť vybavovania, dostatočná kapacita)

Tréningová strelnica
 - dostatočná kapacita (šírka min.36 mestrov)
 - kvalita, počet a rozmiestnenie terčovníc (minimálne 9 terčovníc od 5 do 45 mestrov)
 - činnosť veliteľa tréningovej strelnice (povely, riadenie streľby)

Trať súťaže: 
 - mapa trate, resp. odprevadenie súťažiacich smerom k streleckým pozíciám
 - značenie trate, varovanie pre okoloidúcich

 - vyhradené miesta pre fajčiarov na trati
 - vzdialenosti medzi terčami primerané, dĺžka trate primeraná

Kvalita súťaže: 
 - kvalita terčov a ich uchytenia
 - veľkostný pomer terčov na trati
(početnosť malých/stredných/veľkých terčov - mali by byť približne v rovnakom pomere)
 - bezpečnosť trate z balistického hľadiska
 - ohľaduplnosť k strácaniu / ničeniu šípov
 - prítomnosť a činnosť hlavného rozhodcu a pomocného rozhodcu
(koľkokrát počas preteku skupinu stretol, kontrola náradia, požitia alkoholu...)
 - výskyt cudzích osôb v na trati
(na chodníkoch nie je problém, nesmú sa dostať do dopadiska šípov)
 - ako bola postavená trať a či využila možnosti terénu

Ukončenie súťaže
 - kvalita zabezpečenej stravy
 - rýchlosť výdaja stravy
 - rýchlosť vyhodnotenia výsledkov
 - výsledky spracované elektronicky a pred vyhlásením vyvesené

Ostatné
 - celkový dojem zo súťaže z pohľadu účastníka

Doporučenia pre organizátora
 - nestavať na cvičnej strelnici 3 
súťažné terče

 - používať ozvučenie 
reproduktorom

 - ma pomery SP úzka cvičná 
strelnica

 - vymyslieť stabilné stojany na 
cvičné terče

 - nedostatočná kapacita 
zhromaždiska a výdaja stravy na 
takýto počet účastníkov

 - spracovávať výsledky elektronicky - 
bude to rýchlejšie

 - pasívny pomocník pri parkovaní 
vozidiel

 - tabuľky s obrázkami zvierat buď 
všade, alebo nepoužiť.

 - chýbalo upozornenie na 
chodníkoch pre turistov, že 
prebieha súťaž

 - slabá činnosť rozhodcu  - dať pozor na strielateľnosť z 
oboch kolíkov rovnocenne
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1. kolo Blatnica (4 hodnotenia) 2. kolo HH3D (4 hodnotenia)
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Celkové hodnotenie súťaže 89,8%

 - rozdelenie do skupín

 - dlhšie intervaly na cvičnej 
strelnici

 - väčšie porcie na obed

8,8 - označenie terčov, kolíky, tabule 

8,8

9,0
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 - rozdelenie do skupín (skupiny 

10,0

 - inak veľmi pozitívne hodn.

94,4%

3. kolo Sp.Vlachy (4 hodnotenia)
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 - jeden nebezpečný terč

  - jeden terč bez 11 b zóny
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 - veľmi malé vzdialenosti terčov

90,5%

 - poddimenzovaná kapacita kontroly 
náradia a preberania bodovačiek

4. kolo Dobšiná (4 hodnotenia)
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5. kolo Varín (4 hodnotenia)
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6. kolo Prievidza (3 hodnotenia)
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7. kolo R.Sobota (4 hodnotenia)
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