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SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D
Účel dokumentu
Ceremoniál vyhlasovania víťazov je od staroveku nedielnou súčasťou športového podujatia. Šport splní
svoje poslanie len vtedy, ak sa víťazi dočkajú svojej chvíle slávy, ktorú pokorne prijmú a priznajú česť
porazeným.
Preto je potrebné, aby vyhlásenie víťazov tomuto účelu poslúžilo a je vecou cti každého športovca, aby sa
ho zúčastnil v roli, ktorá mu prislúcha.
Popísaný postup je navrhnutý kompromisne, zohľadňujúc na jednej strane dôstojnosť ceremoniálu a na
druhej strane potrebu šetrenia časom vzhľadom na vysoký počet kategórií v 3D lukostreľbe.
Tak ako je čestnou povinnosťou každého športovca zúčastniť sa vyhlásenia víťazov, je povinnosťou každého
organizátora zabezpečiť, aby ceremoniál prebehol dôstojne a priniesol príjemný zážitok všetkým
zúčastneným. Účelom tohto dokumentu je pomôcť organizátorom s jej čestným splnením. Dokument nie je
záväzný, ale odporúčajúci, najmä pre organizátorov súťaží v pôsobnosti SLA 3D.
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Miesto pre vyhlásenie výsledkov
Ceremoniál vyhlásenia výsledkov má charakter
„predstavenia,“ teda aj priestor musí počítať so
správnym rozdelením na „javisko“ a „hľadisko“
a ich správnou vzájomnou polohou.
Priestor musí byť dosť veľký, aby sa tam zmestili
všetci zúčastnení športovci, tvoriaci publikum.
Všetci športovci musia mať dobrý výhľad na
stupne víťazov, čo sa dá dosiahnuť nasledovnými
spôsobmi:
1. Stupne víťazov stoja na vyvýšenom mieste,
napríklad na pódiu (obr.1)
2. Stupne víťazov sú vysoké (obr.2)
3. Celý priestor má charakter „kotla,“ ako
štadión či amfiteáter (obr.3)
Stupne víťazov musia byť otočené smerom
publiku. Ak nie sú k dispozícii stupne víťazov, je
potrebné označiť viditeľne kam sa majú víťazi
postaviť a to veľkými číslicami 1, 2 a 3
orientovanými v smere k publiku.
V strede stojí víťaz, po jeho pravej ruke druhý
v poradí a po víťazovej ľavej ruke stojí tretí
v poradí.
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Osvetlenie
Pri súťažiach v zimnom polroku počítajte aj s osvetlením stupňa víťazov,
pretože v tme sa výsledky nedajú ani prečítať a publikum ani nevidí komu
tlieska.
Ak nemáte lepšie možnosti, postačia dva LED reflektory s príkonom 10 W.
cena za kus je do 10 EUR.

Ak na mieste nie je elektrická sieť, poslúži menič napätia
12V/220V zapojený do autozásuvky, alebo na zvierky
akéhokoľvek akumulátora s napätím 12V. Menič kúpite za 30 EUR
v ktoromkoľvek e-shope. Vyššie spomenuté reflektory vám
nevybijú autobaterku ani za celú noc.

Sektor pre fotografov
Je potrebné určiť v priestore pre publikum „sektor“ pre fotografov zhruba oproti stupňom víťazov vovnútri
priestoru pre publikum, nie pred ním. Na začiatku vyhlasovania výsledkov požiadať všetkých, aby
fotografovali odtiaľ a pri fotení používali zoomy (priblíženie) a neliezli pred stupne víťazov vypĺňajúc zorné
pole publika svojím pozadím.
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Ozvučenie
Pri vyhlasovaní výsledkov za účasti viac ako 30 ľudí je nevyhnutné použiť ozvučovaciu súpravu
pozostávajúcu z mikrofónu so stojanom, zosilňovača a reproduktoru. Je dôležité, aby slová vyhlasovateľa
výsledkov boli dobre počuť v celom priestore publika, inak sa všetci okrem prvého radu začnú nahlas
rozprávať a ceremoniál tým značne utrpí.
Pre väčšie a najmä široké
priestory je vhodné použiť aspoň
dva reproduktory, aby bola
zabezpečená dobrá počuteľnosť
aj v bočných priestoroch.
Zosilňovač s výkonom 50W hojne
stačí.
Reproduktor nesmie stáť na zemi,
pretože zvuk, najmä jeho vysoké
frekvencie, potom idú do nôh
predného radu publika a ostatní
buď vôbec nepočujú, alebo
nerozumejú nič. Reproduktor musí byť umiestnený minimálne vo výške hláv publika,
čím dosiahneme zrozumiteľnosť slov v celkom priestore. Vyriešite to buď zakúpením
stojanu na reproduktor, alebo jeho vyrobením, alebo improvizáciou – povesením
reproduktoru na strom, postavením na stôl a ešte na stoličku a pod.
Mikrofón musí mať stojan, nakoľko vyhlasujúci má v rukách papiere a nemá si čím
držať mikrofón. Dá sa použiť aj bezdrôtový mikrofón na hlave, alebo prištipcovaný na
klope, ale tie sú trochu drahšie a tiež náročnejšie na inštaláciu a zabezpečenie kvality
zvuku.
Mikrofón nesmie byť umiestnený pred reproduktorom, pretože by vznikala spätná
väzba a z reproduktoru by išlo silné pískanie.
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V prípade využitia služieb profesionálneho zvukára pri organizovaní súťaže je nutné:
1. Vysvetliť mu čo bude ozvučovať a opísať priestor, ktorý bude ozvučovať.
2. Vzhľadom na to, že zvukári bývajú obvykle nastavení tak, že keď nemajú čo ozvučovať, púšťajú do
priestoru hudbu z vlastných zdrojov, je potrebné zvukárovi presne povedať, čo od neho chcete a čo
nie. Ak usúdite, že generovanie hluku nie je prínosom, ale naopak obťažuje športovcov, ktorí sa
chcú rozprávať a boli by nútení na seba kričať, nekompromisne to zvukárovi povedzte. Púšťať
hudbu nie je zvukárove právo.

Pri zadovážení si vlastnej minimálnej ozvučovacej súpravy vystačíte s rozpočtom do 200 EUR:
V roku 2020 sú bežne dostupné reproduktory so vstavanými zosilňovačmi (aktívne reproboxy), do ktorých
sa dá priamo zapojiť mikrofón.
Zostava, ktorú potrebujete na kvalitné ozvučenie otvorenia súťaže a vyhlásenie výsledkov je uvedená
v nasledujúcej tabuľke aj s uvedením orientačných cien (z e-shopu www.rhsound.sk), za ktoré sa to dá na
Slovensku bežne kúpiť.

Mikrofón
20 EUR

Kábel XLR-XLR
dĺžka 10m
10 EUR

Aktívny reprobox
100 EUR

Stojan
pre reproduktor
25 EUR

Stojan
na mikrofón
25 EUR

Rozšírenie zostavy na dva rebroboxy znamená prikúpenie druhého reproboxu, stojanu a prepájacieho
kábla, dokopy ďalších približne 135 EUR.
Celú takúto zostavu môžete napájať buď z elektrickej siete (nezabudnite predlžovačku), alebo z auta
pomocou meniča napätia (pozri kapitolu „Osvetlenie“).
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Obsah vyhlásenia víťazov
Pri vyhlasovaní víťazov sa vyhlasujú nasledovné údaje:
1. Divízia, kategória, pohlavie
2. Poradie víťazov od tretieho po prvé miesto – kvôli gradácii.
3. U každého športovca sa vyhlasuje:
Poradie (miesto), meno, klub, počet bodov.

Postup vyhlasovania výsledkov
Role:
Vyhlasovateľ - vyhlasuje do mikrofónu výsledky. Podľa možnosti vyhlasovateľ iba vyhlasuje výsledky, ale
neodovzdáva ceny. Jeho stanovisko je obvykle bokom od stupňov víťazov a vždy za líniou reproduktorov,
aby mikrofón nechytal spätnú väzbu. Vyhlasovateľ musí byť na svoju rolu pripravený a mal by si vopred
vyskúšať vyhlasovanie z dokumentov, ktoré bude mať reálne v ruke. Trocha trémy a trocha neistoty pri
orientácii vo výsledkovej listine môžu spôsobiť, že vyhlásenie bude zmätočné.
Odovzdávajúci - všetky predmety (medaila, diplom, vecná cena) odovzdáva obvykle riaditeľ súťaže, hlavný
rozhodca, starosta obce, alebo iná významná osoba. Ak je významných osôb viac, najvýznamnejšia
odovzdáva medaile, druhá diplomy, tretia ceny.
Asistent odovzdávania cien - do začiatku ceremoniálu
pripraví všetky predmety na odovzdanie, obvykle na stôl
v blízkosti stupňov víťazov, obvykle na boku, nikdy nie
pred ním. Pred začiatkom ceremoniálu poučí
odovzdávajúcich o postupe. Počas ceremoniálu podáva
odovzdávajúcemu vždy správny predmet – medailu,
pohár, diplom, vecnú cenu.
Postup:
Vyhlasovateľ otvorí ceremoniál. Požiada fotografov aby fotografovali s použitím zoomov z vyhradeného
sektora (ukáže ho) a nevstupovali do priestoru pred stupňami víťazov.
Vyhlasovateľ predstaví osobnosť odovzdávajúcu ceny.
Vyhlasovateľ vyhlási výsledky v danej kategórii. Medzi jednotlivými športovcami necháva krátku pauzu, tak
aby stačili prichádzať na stupne víťazov.
Športovci prichádzajú a stavajú sa na stupne víťazov tvárou k publiku. Podľa pravidiel HAH IAA pre rok 2020
je zákazané brať si so sebou na stupne víťazov akékoľvek predmety (zástavy, plyšové zvieratká, luk
a pod.) Je vhodné na to upozorniť pri otvorení ceremoniálu, prípadne to uviesť v propozíciach súťaže.
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Ak príslušný športovec nie je prítomný, jeho zástupca rozhodne na stupne víťazov nevystupuje, ale po
vyhlásení príslušnej kategórie preberie od asistenta odovzdávania cien predmety, ktoré sa pri vyhlasovaní
víťazov odovzdávajú.
Športovci si pri príchode na stupne víťazov podávajú ruky, obvykle nižšie umiestnený športovec blahoželá
vyššie umiestnenému.
Keď sú všetci traja víťazi na svojich miestach, pristúpi sa k odovzdaniu cien.
Ceny sa odovzdávajú športovcom v poradí: Prvé, druhé a napokon tretie miesto. Nech si to víťaz užije
najdlhšie.
Ceny - predmety sa odovzdávajú takto:
1. Najprv odovzdávajúci povesí športovcovi na krk medailu, potom mu zablahoželá s podaním ruky.
2. Ak pohár, diplom alebo ďalšiu cenu odovzdáva rovnaký odovzdávajúci, prevezme ju od asistenta až
keď odovzdá medailu a následne odovzdá aj diplom, prípadne vecnú cenu. Každý predmet sa
odovzdáva zvlášť.
3. Ak pohár, diplom alebo ďalšiu cenu odovzdáva iný odovzdávajúci, drží v ľavej ruke diplom a pravú
podáva športovcovi s vyslovením blahoželania. Po blahoželaní mu odovzdá predmet.
4. Ak sa odovzdáva aj vecná cena, administrátor ju až teraz podá odovzdávajúcemu a ten ju odovzdá
športovcovi.
Po odovzdaní cien je čas na fotografovanie – cca 15 sekúnd.
Na záver sa športovci poklonia publiku a za potlesku odchádzajú.

-9-

SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D

Medaily, ceny, diplomy
Medaila a pohár majú najmä symbolickú hodnotu, hoci úspešní športovci
majú doma desiatky napohľad rovnakých trofejí.
U jednotlivých predmetov, ktoré slúžia ako ceny, sa oceňuje ich originalita.
Medaily a poháre z obchodu so športovými trofejami sú určite prijateľné,
ale sú zabudnuteľnými napodobeninami cenných trofejí. Hodnota pre túto
príležitosť vyrobenej medaily z keramiky, dreva, kovu, kože, skla, či
akéhokoľvek iného materiálu je najmä v jej originalite a umeleckom vklade
jej tvorcu. To isté platí o pohároch, ktoré môžu byť nahradené predmetmi
iného tvaru, ako sú taniere, džbány, sošky a pod.
Diplomy bývajú obvykle predtlačené a mená sa do nich dopisujú tesne
pred vyhlásením výsledkov. Pamätajme, prosím, na to, že fušérsky
vypísaný diplom je prejavom neúcty k jeho držiteľovi. Je vhodné nájsť
v organizačnom tíme človeka schopného pekne písať.
Vecné ceny obvykle pochádzajú od sponzorov a pokiaľ sponzor nie je
výrazne bohatý, obvykle majú skôr upomienkový význam. Vecná cena je
„materiálnou odmenou“ a nenahrádza medailu či pohár, ktoré majú
symbolickú hodnotu.
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Ako ušetriť čas
Pre súťaže v 3D lukostreľbe je typický vysoký počet kategórií, pričom mnohé bývajú obsadené len jedným,
či dvoma strelcami. Zlučovanie kategórií pred súťažou je nevhodné vzhľadom na nerovnaké podmienky
strelcov a ich vybavenia. Po súťaži je to absolútne neprípustné, pretože to znamená porušenie vopred
deklarovaných pravidiel.
Je však prípustné zlučovať vyhlásenia víťazov. Je
prípustné pozvať na pódium a dekorovať naraz
všetkých súťažiacich, ktorí boli v kategórii sami.
Rovnako je možné zvážiť vyhlásiť naraz víťazov
vo všetkých kategóriach, kde súťažili len dvaja
strelci.
V týchto prípadoch strelci môžu vystupovať na
stupne víťazov, ak sa tam viacerí zmestia. Ak sú
stupne víťazov malé, je lepšie, ak tam vstupovať
nebudú.

- 11 -

