
Podnety na prejednanie na Valnom zhromaždení SLZ vo Zvolene, 23.11.2019

1. Nákup pomocných kevlarových sietí.
Žiadame o prejednanie a schválenie nákupu 8ks pomocných kevlarových sietí (backstops) na 
terčovnice pre súťaže s účasťou strelcov z kladkových lukov. Tieto by sa zapožičiavali 
organizátorom súťaží.
Predpokladané náklady 800 EUR.

Odôvodnenie: Problém s nedostatočne odolnými terčovnicami (hlavne v kategóriách KL muži a KL
veteráni) sa vyskytuje pravidelne. Pre jednotlivých usporiadateľov nie je efektívne investovať 
financie do materiálu, ktorý by využili raz do roka. V celoslovenskom meradle by to však prispelo k
hladšiemu priebehu súťaží.

2. Kúpa prístroja na dychovú skúšku alkoholu.
Žiadame o prejednanie a schválenie kúpy prístroja na dychovú skúšku alkoholu. Tento by sa 
zapožičiaval organizátorom súťaží.
Predpokladané náklady 500 EUR.

Odôvodnenie: Alkohol je podľa pravidiel WA zakázaná látka s veľmi prísnymi pravidlami pre 
postih previnilcov. V našich podmienkach sa však ticho toleruje. V záujme zvýšenia bezpečnosti 
súťaží a ako preventívne opatrenie by námatkové dychové skúšky mohli pomôcť tento problém 
eliminovať. Podľa nášho názoru treba jednať skôr, ako sa v tejto súvislosti stane nejaký incident.

3. Rozšírenie programu Majstrovstiev SR v terčovej lukostreľbe dospelých a mládeže o súťaž 
zmiešaných dvojíc (mix).
Žiadame o prejednanie a schválenie rozšírenia Majstrovstiev SR v terčovej lukostreľbe dospelých a 
mládeže v kategóriách OL kadeti, OL juniori a OL dospelí o súťaž zmiešaných dvojíc.

Odôvodnenie: Súťaž zmiešaných dvojíc je oficiálne zaradená do programu olympijských hier. 
Pritom v našich podmienkach neexistuje súťaž, kde by sa táto disciplína strieľala. Naši strelci ju 
strieľajú iba na zahraničných, respektíve medzinárodných súťažiach. Neevidujeme v nej ani 
národné rekordy. WA rekordy v tejto disciplíne (recurve mixed team) eviduje.

4. Zdôvodnenie zmeny v Smernici SLZ pre hosťovanie športovcov.
Žiadame zdôvodnenie zmeny v Smernici SLZ pre hosťovanie športovcov:
"Hosťovanie začína prvým dňom súťaže  a končí konečným vyhlásením výsledkov, takéto 
hosťovanie je možné len na celú dobu trvania súťaže."

Odôvodnenie: V zápisnici, týkajúcej sa schválenia tejto zmeny, nie je uvedená nijaká informácia k 
tejto zmene, ktorá by ju zdôvodňovala. Uvedená zmena pritom skomplikuje hosťovanie strelcov v 
už aj tak slabo obsadenej súťaži družstiev na Majstrovstvách Slovenska. 
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