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PRÍSPEVOK NA DISKUSIU  

(podnety na zmeny, zlepšenia, úpravy) 

NA VČS SLA 3D 17.11.2021 

 

 

 

Meno predkladateľa a názov 

klubu, ktorý zastupuje:  

 

HORNÉ HÚŠĆIE 3D – Peter Málek 

 

 

Podnet na diskusiu: zmenu, 

zlepšenie, úpravy apod. 

Prosíme uviesť aj 

zdôvodnenie.   

 

 

UPRAVIŤ SPôSOB TVORENIA SKUPÍN PRE SP tak, aby v nich neboli len strelci 

podľa priebežného poradia.  

 

Do skupín by sa zaraďovali - traja najlepší v danej divízií dľa priebežného 

poradia. Zvyšok by tvorili lukostrelci z rovnakej, alebo aj z inej divízie.  

 

Pre kladkové luky (2 alebo 4 najlepší) – aby boli v páre.  

 

Zvyšní lukostrelci musia byť zaradení tak, aby ideálne boli z rovnakej divízie 

a každý tam mal súpera vo svojej divízií (je vždy požiadavka, aby súper 

kontroloval nástrely).  

Skupiny vo finálovom kole sa vytvoria podľa priebežného poradia (tvorba 

skupín ako doteraz).  

 

Aktuálne sa skupiny striktne tvoria podľa priebežného poradia SP podľa divízií.  

 

 

Možné pozitíva návrhu:  

- Jednoduchšia tvorba skupín organizátormi 

- Strelci s nižšou výkonnosťou majú šancu strieľať spolu s najlepšími 

- 3D lukostreľba je aj o kamarátstvach – takto bude väčšia šanca 

streliť si a zoznámiť sa aj s lukostrelcami z iných divízií.  

 

 

Možné negatíva návrhu:  

- Pokiaľ bude niekto na 4.mieste a bojuje o 3.miesto, nebude mať 

šancu si streliť so svojim súperom v jednej skupine a snažiť s ním 

bojovať priamo. 

- Širšie spektrum najlepších lukostrelcov nebude mať možnosť 

strieľať pod tlakom – a nebude môcť získavať takéto cenné 

skúsenosti pre medzinárodné súťaže. 
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FORMULÁR TREBA ODOSLAŤ DO 11.11.2021 NA MAILOVÚ ADRESU: info@archery3d.sk  

vypísané, nascanované. Neposielať poštou!) 

 

 

 


