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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.   

 

 
 
Je potrebné upresniť pravidlá tímovej klubovej súťaže 
 

- Tímová súťaž bude v zložení tímov – aké sa použilo na MSR 2022 
Čiže jeden zameriavač.  
 

Prihlásiť sa môžu vždy iba kluby. Klub môže prihlásiť aj viac tímov. Každý tím je 

štvorčlenný, pričom v každom tíme musia byť najmenej traja strelci z daného 

klubu a najviac jeden hosť. 

 

V každom tíme musia byť zastúpené tieto kategórie strelcov: 

  - 1 strelec so zameriavačom  – HU/CU/CRB/OL od červeného kolíka (kadet 

HU/CU/CRB/OL strieľa od modrého kolíka) 

  - 1 strelec od modrého kolíka s karbónovým šípom – t.j. BB alebo TRRB 

  - 1 strelec od modrého kolíka s dreveným šípom – t.j. TRLB alebo PBHB 

  - 1 strelec od modrého kolíka vo vekovej kategórií kadet s lukom BB, TRLB, 

TRRB, PBHB. 

V každom tíme musí byť aspoň 1 žena (je jedno, či karbónový šíp, drevený, 

kadetka, či strelkyňa HU/CU/CRB/OL). 

Je prípustné, aby jeden strelec spĺňal viacero povinných podmienok, napr. 

žena+OL+kadetka. 

 

Hosťovanie: Klub si môže na hosťovanie pozvať iného lukostrelca SLA 3D s 

klubovou alebo bez klubovej príslušnosti. V každom tíme môže hosťovať 

maximálne jeden strelec. 
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Nové pravidlá:  
 

- Do tímovej súťaže sa budú počítať 3 kolá (pri online 
bodovačkách sa to dá všetko rýchle spočítať), - ak budú 
postavené 3 kolá, ak budú postavené 2 kolá, tak sa budú počítať 
iba sobotné kolá.  

 
- Individuálne finále budú prvé, tímovka posledná ako 

vyvrcholenie MSR 
 

 

 

Možné pozitíva návrhu:  

 

3D lukostreľba je individuálny šport a tímová klubová súťaž podporí súdržnosť 

vrámci klubov.  

Zloženie tímov umožní, aby sa zúčastnili všetky divízie lukov, ale podporíme aj 

kadetov a ženy – čo môže byť veľkou váhou na výsledkoch.  

Umiestnením klubovej súťaže na koniec MSR bude pekným vyvrcholením.  

 

 

 

Možné negatíva návrhu:  

 

 

 

Alternatívami sú:  

- zrušiť kadetov ako povinných a boli by 3-členné tímy (čo by bola škoda, lebo 

práve to je pekné, že vieme včleniť aj ich do tejto súťaže) 

- Zrušiť ženy ako povinné  a tímová súťaž by sa stala mužskou 

záležinosťou, pretože muži sú zvyčajne výkonnejší.  

- Povoliť 2 hosťujúcich členov (návrh - nemôžu byť z rovnakého klubu) 

Negatívom klubovej súťaže je to, že finále chce čas a nie všetky kluby vedia 

postaviť tímy.  

 

 

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

vypísané, nascanované. Neposielať poštou!) 

 

 

 


