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1 Predmet a cieľ 

Tento vykonávací predpis stanovuje základné pravidlá pre vydanie, použitie a vyúčtovanie poukážok pre 
aktívnych športovcov do 23 roku 2019.  

Cieľom je podporiť účasť športovcov do 23 rokov na súťažiach spoluorganizovaných so SLA 3D v roku 2020 – 
čiže na Slovenskom pohári SLA 3D 2020 alebo Majstrovstvách Slovenska SLA 3D 2020. 

 

2 Vydanie poukážok 

Poukážky vydáva hospodár SLA 3D na základe zoznamu aktívnych športovcov do 23 rokov z roku 2019. 

Zoznam aktívnych športovcov je zhodný s exportovanými údajmi zo strany SLA 3D do Informačného 

systému športu SR pre rok 2019.  

Poukážka je vydávaná elektronicky v PDF.  

Každá poukážka obsahuje číslo licencie športovca, jeho meno a priezvisko. Taktiež obsahuje poradové číslo 

1 až 3. Každý športovec takto obdrží 3 poukážky na svoje meno. 

Vzor poukážky:  

 

 

3. Distribúcia poukážok 

Hospodár SLA 3D zabezpečí distribúciu poukážok elektronicky nasledovne:  

a/ pri individuálnych členoch na emailovú adresu daného športovca zadanú v profile na stránke 

www.archery3d.sk 

b/ pri členoch klubov na emailovú adresu predsedu klubu, resp. kontaktnej osoby klubu. Predsedovia 

klubov uskutočnia tlač a distribúciu poukážok vrámci vlastného klubu (odporúčame tlačiť na papier formátu 

A5). 

 

4. Zmeny údajov na poukážkach 

V prípade, že športovec, ktorý je v zozname športovcov už ukončil svoju športovú činnosť, resp. nie je 

predpoklad, že sa zúčastní minimálne 3 súťaží Slovenského pohára SLA 3D alebo MSR SLA 3D v roku 2020, je 

http://www.archery3d.sk/
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možné urobiť zmenu mena športovca (náhradníka) na poukážke.  

Náhradník musí byť členom SLA 3D s platnou licenciou, musí byť narodený po 1.1.1998.  

Žiadosť o zmenu mena na poukážke zasiela predseda klubu / tréner na mail: malek(zavináč)archery3d.sk. 

Odporúčame, aby náhradník bol z rovnakého klubu a mal ambíciu zúčastniť sa aspoň 3 súťaží (SP alebo 

MSR).  

 

5 Hodnota poukážky 

Hodnota jednej poukážky je v roku 2020 stanovená na 11 EUR.  Každý športovec obdrží 3 poukážky, celkovo 

v hodnote 33 EUR.  

 

6 Použitie poukážky 

Poukážka je vydaná na konkrétne meno športovca. Je neprenosná, na jednej súťaži sa môže použiť iba 
jeden kus od daného športovca. 

Poukážka sa môže použiť na úhradu štartovného v súťažnej sérií Slovenský pohár SLA 3D 2020, alebo na 
MSR SLA 2020.  

Poukážku je potrebné mať pred príchodom na súťaž vytlačenú, odovzdáva sa pri registrácií na súťaž. 
Štartovné uhrádza súťažiaci v hodnote rozdielu medzi štartovným a hodnotou poukážky.  
(Príklad: Pre SP je štartovné pre deti a kadetov 11 EUR. Tu nedopláca súťažiaci nič. Pre MSR je štartovné pre 
deti 20 EUR. Štartujúce dieťa bude doplácať 9 EUR.) 

 

7 Vyúčtovanie poukážok 

Organizátor súťaže zašle vyúčtovanie prijatých poukážok hospodárovi združenia na mailovú adresu: 

malek(zavináč)archery3d.sk.  

Vyúčtovanie sa zasiela najneskôr do 14-tich dní po ukončení súťaže, musí obsahovať:  

- názov a adresu organizátora 

- číslo účtu organizátora vo forme IBAN (tam sa poukážky preplatia) 

- názov a dátum súťaže, kde boli poukážky prijaté 

- zoznam prijatých poukážok (číslo licencie, meno a priezvisko, číslo poukážky) 

- celkový počet poukážok, celkovú sumu poukážok 

- meno a priezvisko osoby, ktorá vyhotovila vyúčtovanie  

 

Vyúčtovanie sa prekontroluje a následne budú poukážky preplatené z účtu SLA 3D na účet organizátora 

súťaže ako podporu za organizovanie danej súťaže.  

Organizátor súťaže je povinný skladovať originál prijatých poukážok do 31.12.2020. 
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8 Evidencia využitia poukážok 

Hospodár SLA 3D bude viesť evidenciu vydaných poukážok, taktiež evidenciu použitia poukážok kvôli 

zamedzeniu chybného, či duplicitného použitia. Prípadné spory bude hospodár SLA 3D riešiť priamo s 

organizátorom súťaže a súťažiacim.  

 

9. Schválenie 

Tento vykonávací predpis bol schválený predsedníctvom dňa   4.6.2020 a nadobúda účinnosť dňom 

5.6.2020. 

 

 

 

 

______________________________________                    

                             Peter Málek      

Predseda Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D              

 

 


