Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ
dňa 13.09.2017
Prítomní:

Vladimír Hurban, Vladimír Bužek, Miroslav Bendík, František Kundracik,
Jozef Bošanský, Matúš Durný, Alena Hurbanová

Program:
1. Privítanie nového člena predsedníctva
2. Reprezentačný výjazd MS Argentína
3. Reprezentačný výjazd MS Mexico
4. Preplatenie nákladov na EFAC 2017
5. Súťaže do kalendára WA
6. Reprezentačný výjazd CEC Budapešť
7. Školenie trénerov
8. Vyhodnotenie Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe a Majstrovstiev SR v terčovej
lukostreľbe
9. Seminár rozhodcov
10. Stretnutie predsedov klubov
11. Zverejňovanie informácií Národného športového zväzu
12. Návrhy na zmeny pravidiel HDH IAA
13. Správa SLU Taipei, správa AWC Berlín
14. Kalendár súťaží - termíny pre SP a MSR a medzinárodné súťaže v roku 2018
Podklady ku všetkým prerokúvaným bodom boli zaslané členom predsedníctva a kontrolórovi
e-mailom.

Predseda SLZ privítal členov predsedníctva na zasadnutí. Predsedníctvo schválilo navrhnutý
program.
1. Predseda SLZ privítal nového člena predsedníctva J. Bošanského a zaželal mu veľa
úspechov v budúcej práci v predsedníctve. Okrem vlastného programu s ktorým J.
Bošanský kandidoval za člena predsedníctva bude náplňou jeho činnosti práca s pravidlami
a ich interpretácia smerom k športovcom.
2. Predsedníctvo prerokovalo stav prípravy na Majstrovstvá sveta mládeže, Argentína
Účastníci:
D. Baránková, RCW, limit A
O. Franců, RCM, limit A
M. Kobza, CJM, limit A
B. Baláž, RJM, Limit B
Tréner a team manager: M. Bendík
Letenky, ubytovanie a preprava v mieste konania a registrácia je vybavená. Víza (ESTA)
pre účastníkov podujatia sú vybavené. Pre účastníkov mimo bratislavského kraja bude
zabezpečené ubytovanie v Bratislave a následne spoločná preprava na letisko Viedeň.
Predsedníctvo jednohlasne schválilo výjazd.
Z: V. Hurban
T: 20.09.2017
3. Predsedníctvo schválilo účastníkov reprezentačného výjazdu na Majstrovstvá sveta
dospelých, Mexico. V mesiaci september boli oslovení všetci strelci RM, ktorí sa v roku
2017 zúčastnili aspoň jedného medzinárodného výjazdu z reprezentačného kalendára
s možnosťou účasti na podujatí s čiastočnou spoluúčasťou SLZ – úhrada leteniek. Záujem
o účasť potvrdil iba jeden strelec.
Účastníci:
A. Longová,
Tréner a team manager: D. Kraváček
Letenky, ubytovanie a preprava v mieste konania a registrácia je vybavená. Dopravu
Bratislava - Viedeň a späť si zabezpečujú účastníci samostatne.
Predsedníctvo jednohlasne schválilo výjazd.
4. O preplatenie štartovného na EFAC 2017 požiadali Dušan Binder a Vladimír Hurban jun.,
obaja splnili podmienky pre preplatenie štartovného podľa pravidiel reprezentácie.
Predsedníctvo jednohlasne schválilo preplatenie štartovného.
Z: V. Hurban
T: 02.10.2017
5. Na základe smernice o usporiadaní súťaží, požiadali 2 kluby u zaradenie súťaže do
kalendára WA. LK Viničné – Slovakia Grand Cup a 1. SŠLK Petržalka – Petržalský šíp.
Oba kluby splnili podmienky pre zaradenie súťaže do kalendára WA.
Predsedníctvo jednohlasne schválilo zaradenie súťaží do kalendára WA.
6. M. Bendík predložil návrh programu a nomináciu účastníkov reprezentačného výjazdu na
finále Central European Cup v Budapešti 16.09 a 17.09. 2017.
Dospelí účastníci:
Alexandra Longová, RW
Jozef Bošanský, CM
Vladimír Bužek, CM

Účastníci mládež:
Boris Baláž, RM
Denisa Baránková, RCW
Elenka Bendíková, RCW
Viktória Čižmárová, RCW
Martin Dubašák, CJM
Ondrej Franců, RCM
Ján Jakub Hanuliak, RCM
Martin Kobza, CJM
Libor Kubíček, CCM
Dominik Poizl, RCM
Viliam Srdoš, RCM
Nikol Trnavská, RCW
Doprovod:
M. Bedník
V. Hurban
V. Hurban jun., od soboty
A. Hurbanová
Členovia CTM zároveň absolvujú prípravné sústredenie v Bratislave 15.09.2017. Výjazd
a sústredenie sú pre účastníkov na náklady SLZ.
Predsedníctvo schválilo nomináciu a program jednohlasne.
7. Predsedníctvo prerokovalo podklady M. Bendíka k príprave školenia trénerov pre
zvyšovanie kvalifikácie. Z organizačných dôvodov bol zmenený termín z 8.10. na
15.10.2017. Predsedníctvo s pripomienkami jednohlasne schválilo uskutočnenie školenia.
Z: M. Bendík – dopracovať dokumenty
T: 15.9.2017
Z: A. Hurbanová – pozvanie trénerov
T: 18.9.2017
8. František Kundracik stručne zhodnotil Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe a MSR
v terčovej lukostreľbe.
Štatistika účasti
Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe 2017
Aspoň jednej súťaže sa zúčastnilo: 206 strelcov (vlani 232)
Z toho dospelí: 96 (vlani 110)
Z toho mládež: 110 (vlani 122)
Mládež HL: 33 (vlani 51)
Mládež OL: 62 (vlani tiež 62)
Mládež KL: 15 (vlani 8)
Celkovo hodnotených (aspoň dva preteky v 2017, aspoň 3 preteky v 2016) bolo:
134 strelcov (vlani 117)
HL: 35 (vlani 52)
OL: 70 (vlani 42)
KL: 30 (vlani 23)

MSR v terčovej lukostreľbe
Dospelí: 46 (vlani 67 – vrátane veteránov)
Veteráni: 28 (vlani 0)
Mládež: 105 (vlani 84)
Zhodnotenie:
Oproti minulému roku bola mierne vyššia účasť (hodnotení strelci) na kolách Slovenského
pohára a výrazne vyššia účasť na Majstrovstvách Slovenska.
V Slovenskom pohári v terčovej mierne ubudlo strelcov z HL, ale výrazne pribudlo
strelcov z OL, čo je v terčovej lukostreľbe dobrý trend.
Samotné kolá SP a aj MSR prebehli bez vážnejších problémov.
Po prvý raz sme organizovali samostatné MSR veteránov. Bol záujem u strelcov a aj
reakcie účastníkov boli veľmi priaznivé.
Predsedníctvo celkovo hodnotí terčovú sezónu pozitívne a bude sa zaoberať celkovým
hodnotením sezóny po skončení vonkajšej sezóny.
Z: F. Kundracik, dopracovať štatistiky
T:27.10.2017
9. Školenie rozhodcov pre rok 2017 sa uskutoční v termíne 25. november 2017, rovnakým
konceptom ako v roku 2016, vstupné školenie pre nových rozhodcov, test a update
pravidiel pre aktívnych rozhodcov.
Predseda SLZ navrhol vytvorenie orgánu, ktorý bude v budúcnosti spolupracovať
s predsedníctvom SLZ a ŠTK pri hodnotení činnosti rozhodcov, príprave plánov
vzdelávania a ďalších aspektoch činnosti v záujme skvalitnenia práce rozhodcov.
Predsedníctvo jednohlasne schválilo vytvorenie Komisie rozhodcov a poverilo F.
Kundracika oslovením súčasných rozhodcov a nájdením možných kandidátov do tejto
komisie.
Z: F. Kundracik
T: 13.10.2017
10. Stretnutie predsedov klubov so uskutoční v termíne 4.11.2017. Témami stretnutia klubov
bude hodnotenie sezóny 2017, prezentácie kalendára a pravidiel súťaží pre sezónu 2018.
Súčasťou stretnutia predsedov klubov bude aj „Seminár usporiadateľov súťaží“. Cieľom
seminára je poskytnúť rady a návody k usporiadaniu súťaží rôznych úrovni, informovať
o smernici pre usporiadanie súťaži, informovať o možnostiach využívať rôzne systémy pre
skórovanie a spracovanie výsledkov. Obsahovou prípravou seminára a stretnutia predsedov
klubov boli poverení V. Bužek a V. Hurban.
Z: V. Bužek, V. Hurban,
T: 20.10.2017
Organizačné zabezpečenie seminára.
Z: A. Hurbanová
T:15.10.2017
11. M. Durný a V. Bužek prezentovali informáciu o informáciách, ktoré je národný športový
zväz povinný zverejňovať. Podľa informácií Ministerstva školstva, je národný športový
portál naďalej nefunkčný, takže informácie, ktoré mali byť zverejnené prostredníctvom
portálu, bude musieť SLZ zverejniť na vlastnom webovom sídle.
Predsedníctvo poverilo V. Bužeka spracovaním analýzy stavu zverejnených informácií aby
bolo možné odstrániť nedostatky.
Z: V. Bužek
T:25.09.2017

12. Predsedníctvo prerokovalo dokument J. Bošanského – návrh úpravy pravidiel HDH IAA
na základe podnetov od účastníkov podujatí spracovaných T. Binderovou. Predsedníctvo
poverilo revíziou a doplnením dokumentu J. Bošanského a F. Kundracika. Po úpravách
bude dokument zaslaný HDH IAA ako návrh Slovenského lukostreleckého zväzu na zmenu
pravidiel 3D podľa HDH.
Z: J. Bošanský
T:25.09.2017
13. Predsedníctvo prerokovalo správy z reprezentačných výjazdov a poverilo M. Bendíka
prerokovaním častí správ dotýkajúcich sa hodnotenia strelcov a ich pôsobenia na výjazde
s príslušnými strelcami a ich osobnými trénermi.
Z: M. Bendík
T: priebežne
14. Predsedníctvo prerokovalo návrhy na zmeny v súťažiach a návrhy termínov kalendára
súťaži. Formáty súťaží pre rok 2018 ostávajú zachované, bude upravený iba postupový
kľúč pre finále Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe.
Predsedníctvo stanovilo pre všetky súťaže termíny a žiada predsedov klubov, aby zasielali
na stk@archerysvk.sk .
 Návrhy na usporiadanie kvalifikačných kôl Slovenského pohára v halovej
lukostreľbe. Kolá SP v halovej lukostreľbe sa uskutočnia v termíne od 01.12.2017
do 25.02.2018
Plánované sú 3 kvalifikačné súťaže v každom regióne.
 Návrhy na usporiadanie kôl Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe, termíny
súťaží musia byť v termíne od 07.04.2018 do 19.08.2018.
Plánované sú 3 kolá.
 Návrhy na usporiadanie kôl kombinovaného Slovenského pohára v terénnej a 3d
lukostreľbe, termíny súťaží musia byť v termíne od 07.04.2018 do 20.08.2018.
Plánované sú 3 kolá.
 Kandidatúry na usporiadanie:
Finále Slovenského pohára v halovej lukostreľbe
MSR mládeže v halovej lukostreľbe
MSR dospelých v halovej lukostreľbe
MSR v terčovej lukostreľbe dospelých
MSR v terčovej lukostreľbe mládeže
MSR v terčovej lukostreľbe veteránov
MSR v terénnej a 3D lukostreľbe
Central European Cup

10.03. alebo 11.03.2018
17.03. – 18.03.2018
24.03. – 25.03.2018
15.09. – 16.09.2018
08.09. – 09.09.2018
01.09.2018
29.09. – 30.09. alebo
06.10. - 7.10.2018
02.06.2018

Návrhy a žiadosti na zaradenie súťaží musia byť v súlade so Smernicou pre organizovanie
súťaží.
Nasledujúce zasadnutie predsedníctva sa uskutoční 18.10.2017 v Bratislave.
V Bratislave dňa 27.9.2017.

Zapísal:

Alena Hurbanová

Overil:

Vladimír Hurban

