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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.   

 

 
 
Určiť hlasovaním maximálny počet individuálnych finále na MSR s minimálne 6 
účastníkmi 
 
Návrhy:  
a/ 6 
b/ 10      - ako navrhovateľ sa prikláňam k tomuto variantu, vhodný kompromis 
c/ Neobmedzene 
 
(kľúčom je najväčší počet zúčastnených súťažiacich danej divízie) 
 

Fakty:  

Jedno finále trvá cca. 30 minút.  

Na MSR 2022 Spišské Vlachy bolo 13 divízií, t.j. pri dvojitom strieľaní by to 

trvalo 3,5 hodiny.  Predpoklad na MSR 2023 okolo 16 divízií so 6 a viac 

účastníkmi.  

Použitím online bodovačiek vieme finálové rozstrely začať skôr, ako v minulosti, 

cca. od 13.hodiny. 

 

 

 

Možné pozitíva návrhu:  

 

Finálové rozstrely sú vrcholom individuálneho strelca, ale sú nezaujímavé pre 

väčšinu divákov.  

 

Limitovaním počtu individuálnych finále sa pri čoraz väšom počte účastníkov 

MSR budeme časovo stíhať jednotlivé finále 

Schválením počtu finálových rozstrelov na VČS  určíme presné pravidlo, voči 

ktorému bude minimálny odpor (v r.2022 toto pravidlo schválilo predsedníctvo 

a predsedovia klubov bez pripomienok schválili – resp. každý kašľal na to – 

a potom všetci múdri sa ukázali na MSR, lebo až tam zistili, že bude iba 6 divízií 

vo finále) 
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Možné negatíva návrhu:  

 

 

 

Ak sa zúčastní MSR napr. 300+  účastníkov (predpokladaná veľká účasť 

z Maďarska), tak budú rozstrely možno pre 16 divízií – a ak sa 

neobmedzí počet, bude to naozaj nadlho.  

Je to veľmi náročný maratón pre každého rozhodcu – obzvlášť v lete 

(MSR 2023 budú v júli), keďže čas je prioritou.  

 

 

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

vypísané, nascanované. Neposielať poštou!) 

 

 

 


