SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D

PLÁN ČINNOSTI SLA 3D
pre rok 2021
Predkladateľ plánu:

Ing. Peter Málek – predseda SLA 3D

Účel dokumentu:
vymedziť oblasti, činnosti a aktivity, ktoré by mal športový zväz SLA 3D
uskutočniť v roku 2021
Cieľ:

rozvoj 3D lukostreleckého športu a rozvoj našej organizácie

ROZDELENÉ PODĽA OBLASTÍ:
1/ SÚŤAŽE


v pôsobnosti SLA 3D zorganizovať Slovenský pohár SLA 3D (osvedčený model 8 súťaží)



v pôsobnosti SLA 3D zorganizovať Majstrovstvá Slovenska SLA 3D (MMSR)



v pôsobnosti SLA 3D zorganizovať a podporovať súťažné série nižšej úrovne (napr. 3D West
Cup, Južná 5ka, Zimná halová liga a ďalšie)

2/ SÚSTREDENIA, VZDELÁVANIE, CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE


dať dokopy všetkých ľudí, ktorí sú ochotní a schopní pomôcť s trénovaním, vzdelávaním
a rozdeliť úlohy medzi nich



MLÁDEŽ: po dohode s trénerskou a metodiskou komisiou uskutočniť 6.ročník lukostreleckého
sústredenia detí a mládeže



MLÁDEŽ: v spolupráci s trénerskou a metodickou komisiou vytvoriť pracovnú skupinu na prípravu
a vytvorenie princípov práce s talentovanou mládežou (podpora zo strany SLA3D, sústredenia
apod.)



DOSPELÍ: 2. workshop lukostrelcov – vymeňme si skúsenosti navzájom r. 2021/22 || resp.
sústredenie dospelých lukostrelcov (3-dňový pobyt – napr. Látky - spojený so súťažným 3D
tréningom v posledný deň – vhodné cca. mesiac pred MS/ME Maďarsko – jún/júl)



INŠTRUKTORI: usporiadať školenie inštruktorov lukostreľby (domáci / zahraniční tréneri /
výmena skúseností medzi sebou) jeseň 2021 – možnosť spojiť s 2.workshopom do jedného
uceleného podujatia. Cieľ je, aby sa rozšíril počet držiteľov takýchto certifikátov inštruktorov
lukostreľby SLA 3D



TRÉNERI: pracovať na možnosti vzdelávania trénerov lukostreľby v spolupráci so SLZ
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3/ PODPORA ŠPORTOVCOV


pokračovať v úspešnom projekte podpory štartovného zdarma pre aktívnych športovcov do 23
rokov – poukážky na 3 súťaže zdarma (rozšíriť nielen zo SP/MSR, ale aj na ďalšie súťaže
v pôsobnosti SLA 3D)



podpora víťazov Slovenského pohára 2020 – licencia na rok 2021 zdarma



materiálna podpora – reprezentačné tričká pre športovcov na MS/ME HDH IAA Maďarsko
(august) – rozsah závislý od finančných možností



podpora reprezentácie – preplatenie štartovného v prípade úspešného vystúpenia (rozsah
závislý od finančných možností)

4/ PODPORA KLUBOV


propagačná podpora SLA 3D – letáky – sú k dispozícií u predsedu, rozdávať na rôznych
lokálnych podujatiach



priama materiálna podpora klubov – terčovnice (alebo aký iný materiál?)
od finančných možností



pre organizátorov SP/MSR možnosť bezplatného požičania si materiálu zo SLA 3D



finančná podpora celkového vyhodnotenia na súťaže v pôsobnosti SLA 3D nižšej úrovne (kluby
sa nebudú musieť skladať na celkové vyhodnotenie)

– rozsah závislý

5/ MATERIÁLNE VYBAVENIE SLA 3D A MATERIÁL NA SÚŤAŽE


nákup cca. 10-20 ďalších 3D terčov – strednej a menšej veľkosti (rozsah závislý od finančných
možností), do budúcnosti uvažovať o 3D terčoch pre západ/východ krajiny – eliminácia
nákladov na dopravu



kúpa kvalitného materiálu požičiavaného bezplatne na súťaže SP/MSR, na uľahčenie
zorganizovania kvalitnej súťaže (časom stačí výborná zohratá partia, materiál požičiame):
o

80 ks podložiek pod bodovačky – uzatváracie, obrandované s číslom skupiny

o

kvalitné kolíky na trať (modré, biele, červené) – hľadať vhodné nápady

o

zástava SLA 3D

o

Stupeň víťazov – skladací do seba, obrandovaný – hľadať vhodné nápady

o

na SP SLA 3D 2021 vyrobiť obrandované stuhy na medaile „Slovenský pohár SLA 3D
2021“ s logom SLA 3D – kluby ich dostanú bezplatne, ušetria, použijú iba počet, aký
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potrebujú. Kúpia si už iba samotnú medailu bez stuhy. Medaila sa rozlíši na prvý pohľad
podľa stuhy.

6/ OSTATNÉ



v prípade, že by sa niektorý klub na to podujal, plne ho podporiť zo strany SLA 3D na organizáciu
Grand Prix HDH IAA v rokoch 2022/23



Ak by do budúcnosti niekto uvažoval o organizovaní ME/MS HDH IAA, určite ho ako SLA 3D
podporíme. Je možné získať na takéto podujatie dotáciu do 50.000 EUR z MŠVVaŠ (bolo platné
niekoľko rokov, nevedelo sa o tom).



súhrn teoretickej podpory a informovanosti o 3D lukostreľbe na web



aj naďalej zapájať do vhodných činností SLA 3D čo najširší okruh členov organizácie (viac ľudí znamená
väčšiu podporu pre kroky, ktoré robíme, viac lepších nápadov)



aj naďalej hľadať vhodného programátora pre web stránku, keďže aktuálny stav je veľmi, veľmi zlý – aj
keď aktuálne 2-3hod. Michal odpracoval:
možnosti: preprogramovať komerčne: 8500 EUR, prosiť Michala Kurtulíka zdarma – doriešenie terajších
problémov na niekoľko rokov, iný spôsob: formou bakalárskej práce cez Vlada Fryka – financuje vývoj
Vysoká škola Unicorn College (cez rektorát sa vybavila zmena témy diplomovky) a firma Unicorn (V.Fryk
bude školiteľom a bude dozorovať celú prácu).
Preprogramujú s kompletnou dokumentáciou, bude to štandardizovane naprogramované s
dokumentáciou, aby vedel v tom vedeli pokračovať iní programátori (čo teraz nie je možné).
o

hľadať možnosť naprogramovania externej aplikácie na online “bodovačky” – cesta k rýchlemu
nahodeniu výsledkov a vyhodnotenia súťaže (výsledky do niekoľkých minút po ukončení súťaže,
možnosť sledovať “online” výsledky pre tých, ktorí majú vlastné dáta, resp. budú v dosahu WIFI
z routera SLA3D. 1 bodovačka papierová (na kontrolu), 1 v mobile.
Musí to byť “Blbuvzdorný” systém pre organizátora, aj účastníkov. Možnosť použitia aj pre
súťaže mimo SP/MSR – pre všetky členské kluby zdarma na ich súťaže. Nastaviteľné parametre
súťaže. Služba zdarma pre členské kluby. Cca. 100 súťaží za rok by sa dalo použiť na tento
systém.
Buď naprogramovať samostatne do novej stránky, alebo to naprogramuje firma, ktorej budeme
platiť ročnú licenciu cca. 1000 EUR, budeme pre nich referenciou na predaj do zahraničia.



dotiahnúť reálne obojstranné dohody s lukostreleckými organizáciami v okolitých krajinách s cieľom
umožneniť našim členom zúčastňovať sa aj na zahraničných súťažiach národných organizácií.



Udržiavať dobré vzťahy so SLZ a hľadať možnosti obojstranne výhodnej spolupráce s cieľom podpory
lukostreľby na Slovensku ako takej.



V prípade vhodnej situácie s cestovaním začať uvažovať o plánovaní 4-dňového lukostreleckého výletu
za najkrajšími nemeckými a rakúskymi 3D parkúrami v roku 2022.



Snažiť sa pomáhať pri zabezpečovaní spoločného ubytovania našej reprezentácie na zahraničných
súťažiach (GP, MS/ME) – ak je tím pokope, lepšie vzťahy, podpora a kolektívny výkon.
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SME OTVORENÍ DOBRÝM NÁPADOM PRE ROZVOJ SLA 3D a 3D
LUKOSTREĽBY NA SLOVENSKU!

