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Miesto:   Lilleshall Anglicko 

Dátum:   3. – 8. 4.2023 

Výjazd:   Podľa strelených reprezentačných limitov 

Preliminary entries:  3.1.2023 

Final entries:   13.3.2023 

Kategórie:  OLM, OLZ, KLM, KLZ,  

Počet strelcov:  max. 6 v každej kategórii 

Príchod:  Predpokladaný 1.4.2023 

Odchod:  Predpokladaný 8.4.2023 

Ubytovanie:  Mercure hotel 

 

Prihlášky:  

- posielať záväzne na reprezentacia@archerysvk.sk do 1.1.2023 

- prihlášky zaslané po termíne budú akceptované, avšak strelci si musia byť vedomí, že v prípade 

vzniku penalizácie a zvýšených nákladov vzniknutých neskorým prihlásením ich musia uhradiť 

v určenej výške na účet SLZ 

 

Predpokladané náklady: 

Položka Cena Úhrada Poznámky 

Štartovné jednotlivci 200 eur podľa limitov  

Štartovné družstvá 100 eur Hradí SLZ  

Štartovné oficiál 100 eur Nominovaní tréneri 
a TM na náklady SLZ 

 

Doprava letisko – 
hotel 

150 eur Podľa limitov  

Ubytovanie 2-lôžko 150 eur/os/noc Podľa limitov cca 7 nocí 

Ubytovanie 1-lôžko 190 eur/os/noc Podľa limitov cca 7 nocí 

Strava V cene ubytovania   

Shuttle bus zdarma   

Letenka Cca 250 Podľa limitov Krakov - Manchester 

Doprava na letisko Cca 40 Podľa limitov ZA – Krakov a späť 

Predpokladané celkové náklady pre účastníkov, cca 1690 eur v závislosti od ceny leteniek.  

Prvý deň (neoficiálny tréning) bude na náklady SLZ pre všetkých účastníkov, ktorí majú strelený 

minimálne C repre limit (150,- eur). 

 

SLZ poskytuje príspevok zúčastneným strelcom, náklady vo výške štartovného podľa limitov 

v reprezentačnom rebríčku v danej kategórii do ktorej sa strelec prihlásil, ku dňu preliminary entries 

tejto súťaže a to nasledovne: 

o A limit  - 100% nákladov 

o B limit  - 50% nákladov 

o  C limit  - preplatenie štartovného 200,- eur 

o  Bez limitu  - bez podpory SLZ (prihlásenie pod klubom) 

V prípade, ak sa v danej kategórii prihlásia viac ako je maximálny počet 6 strelcov, konečnú nomináciu 

určí SLZ podľa reprezentačného rebríčka ku dňu final entries, tj. 13.3.2023.  
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Účastníci, ktorí sa záväzne prihlásia, svojim prihlásením potvrdzujú a zaväzujú sa: 

- Včas absolvovať lekársku prehliadku a nahlásiť túto skutočnosť (ak nie je v období súťaže 

platná) 

- Včas doručiť podpísaný štatút reprezentanta, (Nová verzia platná od roku 2023) 

- Včas doručiť podpísaný štatút osobného trénera pre danú súťaž 

- Akceptovať dátumu odchodu a príchod, ak nebude inak špecifikované 

- Dodržiavať smernice SLZ a správať sa v súlade s podpísaným štatútom reprezentanta 

a štatútom osobného trénera 

- Včas uhradiť potrebné poplatky po vyzvaní zo strany SLZ 

- V prípade vzniku nových skutočností zo strany účastníka tieto skutočnosti riadne a včas 

nahlásiť na reprezentacia@archerysvk.sk 

- V prípade vzniku penalizácie zo strany organizátora neskorým prihlásením, alebo nedodržaním 

termínov túto penalizáciu uhradiť (penalizáciu uhrádzajú úmerne všetci účastníci, ktorí túto 

penalizáciu spôsobili) 

- Zúčastniť súťaže družstiev, ak bude daná kategória obsadená potrebným počtom strelcov 

- Na súťaž družstiev budú automaticky strieľať najlepší traja účastníci po kvalifikácii ako aj na 

súťaž QT Európske hry + jednotlivci KLZ.  

 

 

 

V Bratislave dňa 21.12.2022 
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