
Pripomienky k rokovaniu VZ SLZ: 
 

1. Slovenský pohár: 
 Hodnotiť podľa rankingu zo všetkých súťaží zaradených do KS.  Ranking, ktorý sa robí,  ukazuje 

aký je strelec výkonný. Je to podklad pre repre aj pre klubových trénerov. Na čo majú strelci ísť 

špeciálne na SP, keď môžu absolvovať súťaže v najbližšom okolí. Je to aj, alebo predovšetkým 

finančná otázka pre mnohých strelcov a rodičov. Ale môžem sa zúčastňovať na všetkých súťažiach, 

keď chcem mať čo najviac výsledkov. 

Ale otázka znie aj tak – prečo má byť vôbec SP? Majú ho hokejisti, atléti a  malé športy? 

Prečo robíme 2 vrcholové súťaže – MSR a SP v krátkom časovom slede ? 

Navrhujem zrušiť SP. 

 

2. Kategória V3: 
 Uvažujme aj o kategórii V3 – nad 70 rokov. Pred týmito strelcami sa treba ukloniť. Je to obrovská 

inšpirácia pre mladších – v ktorom športe v SR súťažia ľudia tejto vekovej kategórie? Ak ich majú, 

vie o tom celá SR. Tak sa chváľme aj my! 

Okrem iného im vykajú aj hodinky. 

Pre V3 budú tie isté vzdialenosti a terče ako pre V2 

 

3. Kategória CH: 

Všetky kategórie sa delia podľa pohlavia, len tieto nie. Prečo? Je to pre nich silne demotivujúce 

 

4. Výkonnostné limity: 

Sú zbytočné, opäť všetko rieši ranking, podľa ktorého môžeme stanoviť účasť na MSR. Som 

zvedavý, ako sa pri narastajúcej členskej základni bude riešiť účasť na MSR, keď limit splnia všetci 

záujemcovia o účasť na MSR – ale kapacita strelnice nestačí. Bude sa súťažiť celý týždeň, alebo 

budú strieľať len strelci, ktorí sa prihlásili ako prví – bez ohľadu na výkonnosť? 

Takže – zrušme limity – stačí ranking a povie sa, že na MSR sa zúčastní prvých 8 – 16 - 32 strelcov 

a je to vybavené.  

 

5. Registračný poriadok: 

Ak klub neregistruje svojho člena na ďalší rok, tak je de facto i de iure volný. Takže, keď ho 

zaregistruje iný klub, tak to nie je prestup, ale nová registrácia.  

6. Smernica o hosťovaní – zrušiť-nemám družstvo, nemôžem súťažiť 

 

7. Udelovanie medailí na MSR  – strelci nemôžu za to, koľko ich štartuje. Takže aj keď budú                 

2 alebo 3 v kategórii, tak im medaile patria 

 

 

                                                                               RNDr. Antonín Polách 

                                                                           predseda 1. SŠLK Petržalka 

 

 

Pretože sa na VZ SLZ nemôžem zúčastniť, poverujem p. Vieru Hanuliakovú, aby v duchu 

pripomienok 1. SŠLK Petržalka hlasovala v mene Petržalky. 

 

V Bratislave 5.11.2019 

 

 

 


