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PRÍSPEVOK NA DISKUSIU  

(podnety na zmeny, zlepšenia, úpravy) 

NA VČS SLA 3D 17.11.2022 

 

 

 

Meno predkladateľa a názov 

klubu, ktorý zastupuje:  

 

Málek Peter – predseda SLA 3D 

 

 

Podnet na diskusiu: zmenu, 

zlepšenie, úpravy apod. 

Prosíme uviesť aj 

zdôvodnenie.   

 

Kto sa prihlási a včas neodhlási na súťaž SP / MSR – musí dodatočne 

uhradiť organizátorovi celé štartovné + obed 

Organizátor vyzve do 3 dní po súťaži nezúčastnencýh súťažiacich mailom 

aj s číslom účtu na úhradu.  

Ak neuhradí do 7 dní po súťaži, organizátor nahlási na 

info@archery3d.sk  

- Člen bude mať pozastavenú možnosť prihlasovania na MSR  
a SP, plus bude mať vymazané všetky registrácie na ďalšie 
súťaže. 

 
Bude na organizátorovi, či tento poplatok bude vyžadovať (niekto sa 
odhlási z kvalifikovaného dôvodu a organizátor to akceptuje). 
 
(platnosť tohto pravidla bude platná až vtedy, ak po prihlásení na súťaž 
dostane prihlásená osoba notifikačný email o prihlásení na súťaž spolu s 
linkom na priame odhlásenie. Taktiež bude chodiť pripomienka o 
prihlásení na súťaž 2 dni pred ukončením odhlasovania zo súťaže). Nik 
sa nemôže vyhovoriť, že nevedel, že bol prihlásený, resp. že zabudol.  

- Predpoklad doprogramovania do polovice marca 2023 
 

 

 

Možné pozitíva návrhu:  

 

Aktuálne sa každému organizátorovi SP stane, že mu na súťaže nepríde cca. 15-

20 prihlásených osôb. A iba časť je ochotná preplatiť organizátorovi obed.  

S prihlásenými osobami je viac starostí – sú zaradení v skupinách, počíta sa 

s medailami pre vyšší počet účastníkov atď.  

Nebude toľko „mŕtvych“ duší v prihlasovacej listine a prihlasovať sa budú iba tí, 

ktorí naozaj budú chcieť ísť.  
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V návrhu sú aj konzekvencie, ak odmietne nezúčastnený uhradiť – ktoré sú 

dostatočne prísne, aby sa dodržiavali.  

 

 

 

Možné negatíva návrhu:  

 

- Nevôľa uhrádzať nezúčastnenými 

- Ak si kluby zvyknú „odpúšťať“ úhradu štartovného na účet pre 

nezúčastnených, tak sa to stane pravidlom a budú potom nahnevaní 

na kluby, ktoré si to budú po práve vyžadovať.  

 

 

 

FORMULÁR TREBA ODOSLAŤ DO 11.11.2022 NA MAILOVÚ ADRESU: info@archery3d.sk  

vypísané, nascanované. Neposielať poštou!) 

 

 

 




