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Určenie pravidiel, štartovného a výber organizátorov SP a 

MSR 2023, spôsob zverejňovania súťaží do súťažného 

kalendára SLA 3D  

 
Peter Málek oboznámil, že výber organizátorov SP a MSR sa navrhuje uskutočniť nasledujúcim postupom:  
 
a/ VČS odhlasuje:  pravidlá SP a MSR na 2023, počet kôl a rozdelenie SP podľa regiónov, 
     VČS zároveň odhlasuje, či sa pokračuje v univerzálnom dlhodobom postupe, ako sa bude vyberať   
     z kandidátov o organizáciu SP/MSR  
b/ VČS odhlasuje sa výška štartovného pre SP a MSR  
c/ uskutoční sa výber vyhovujúcich termínov vybraných kandidátov 
 

A/ 

 Pravidlá pre SP a MSR 2022:  HDH IAA s národnými úpravami, MSR – formát GP (20+20+20+6)       

 Počet kôl SP a rozdelenie SP podľa regiónov:  8 kôl SP sa uskutoční v období: marec – október, vždy 1 
kolo do mesiaca, min. 2 týždňový rozostup. Rozdelenie sa uskutoční po regiónoch podľa kľúča (3 kolá 
západ, 3 kolá stred, 2 kolá východ). 

 POSTUP, AKO SA BUDE POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE KLUBOV (je želateľné, aby sa tento systém 
podmienok funkčný od 17.11.2019 sa nemenil!) 
 

a/  z výberu sa odstránia kluby, ktoré nemajú aspoň 2 roky skúsenosti s organizáciou súťaží a odporučí 

sa im, aby najskôr skúsili zorganizovať klubové súťaže, zapojili sa do nižších sérií 3DWC, SSP, VSP, Južná 5ka 

apod. Klub s minimálnymi skúsenosťami nie je zárukou kvalitného zorganizovania súťaže.  

b/ z výberu sa odstránia kluby, ktorých hodnotenie zorganizovania ostatnej súťaže SP bolo veľmi 

negatívne a nie je želateľné, aby sa akceptovala taká nízka úroveň súťaže do budúcnosti.   

c/  v danom regióne majú prednosť zorganizovať súťaž SP tie kluby, ktoré za posledné 3 roky 

organizovali SP najmenejkrát (pričom sa rovnocenne započítava aj organizovanie MSR).  

- V prípade, že bude zhoda v počte zorganizovaných súťaží, tak na organizovanie bude vybraný 

ten klub, ktorý dostal lepšie priemerné hodnotenie technických delegátov na poslednej súťaži 

SP.  

d/  pokiaľ bude z daného regiónu málo žiadateľov, tak dostane možnosť zorganizovať súťaž klub 
z iného regiónu podľa podmienok z bodu c/ 
e/  prednosť vo výbere termínov majú organizátori MSR pred organizátormi SP 
f/ Postupnosť výberu termínov súťaží v súťažnom kalendári SLA 3D 

- Termíny MS HDH IAA, GP HDH IAA, MSR SLA 3D a SP SLA 3D majú najvyššiu dôležitosť, ich 
termíny sa nemôžu prekrývať, počas termínov týchto súťaží sa nezverejní v súťažnom kalendári 
SLA 3D žiadna iná súťaž poriadaná v SR 

o výnimkou je medzinárodná súťaž usporiadaná mimo SR – napr. majstrovstvá susedných 
krajín, či zahraničné súťažné kolo niektorej súťažnej série, ktorej kolo sa koná aj v SR 

- Súťažné série pod záštitou SLA 3D sa si vyberajú termíny následne (3D West Cup, SSP, VSP, 
Južná 5ka) –  odporúča sa nemať v rovnakom termíne súťaž v rovnakom regióne 

- Ako posledné si vyberajú termíny klubové súťaže a klubové súťažné série  – odporúča sa nemať 
v rovnakom termíne súťaž v rovnakom regióne 
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Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa):  
 

 

B/ 

 Výška štartovného na MSR a SP  

Navrhuje sa výška štartovného na rok 2023 v rovnakej výške, ako v roku 2022! 

 

A, štartovné na SP  deti: 6,- €    kadeti: 8,- €    dospelí: 12,- € 

Pred VČS kontaktovaní organizátori SP: 

Karas proti zvyšovaniu cien 

Harabinová proti cien 

Hamáry – Gurová – proti zvyšovaniu 

Dugel – proti zvyšovaniu štartovného 

Paškuliak – zostať výšku 

Michlík - nezistené 

Brozman – prispôsobí sa, môže byť bez zmeny 

Mekýš – ponechať výšku štartovného, lebo sa zvýši asi cena stravného, organizátorom sa náklady až tak 

nezvýšili (terče sa dajú požičať bezplatne) 

 

B, MSR SR     deti: 13,- €     kadeti: 18,-€       dospelí: 26 ,- €  

Lévay – ak sa zvýši SP, prepočíta sa aj na MSR, inak sa nemusí zvyšovať 

 

Štartovné na SP a MSR neobsahuje stravu. Organizátor je povinný zabezpečiť na súťaž stravu, pričom výšku 

stravného a stručný popis jedla uvedie v propozíciach súťaže.  

 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa):  xxx/xxx/xx 
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C/ 

 Kaledár súťaží:  

 

Kandidáti na MSR (roky organizovania súťaží, navrhovaný termín MSR):  

L.K.Bašta Rimavská Sobota   15.-16.7.2023, príp. 22.-23.7.2023 

 

 

Kandidáti na SP (organizácia SP/MSR za posledné 3 roky, zdôvodnenie vylúčenia kandidatúry):  

 

* 

región STRED (výber 3 kolá): 

L.K.Bašta Rimavská Sobota   15.-16.7.2023, príp. 22.-23.7.2023  

LK Varín, Varín     prispôsobí sa    

Arquitis Blatnica    apríl, máj, september, október 

Lukostrelecký klub Route 66, Brezno  22.4., 6.5.2022   

Orlík Sliač     3.6., 10.6. (ideálny)  

* 

región VÝCHOD (výber 2 kolá): 

Spišský Lukostrelecký Klub, Spišské Vlachy júl, september 

 

región ZÁPAD (výber 3 kolá): 

LK Topoľ, Topoľčany    25.3.2023 

LK Epirus, Prievidza    máj, jún, september  

LK 3beč Partizánske    máj, jún, september  
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VYBRANÉ KLUBY A TERMÍNY SÚŤAŽÍ SP/MSR 2023:   

DOPÍSAŤ PO URČENÍ V KALENDÁRI 

 

MSR SLA 3D 

L.K.Bašta Rimavská Sobota  

 

SP SR: 

1. Kolo:   

2. Kolo:  

3. Kolo: 

4. Kolo:   

5. Kolo:   

6. Kolo:  

7. Kolo:  

8. Kolo:  

 

 


