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1. Reprezentant  
 

1. Charakteristika 

a) Športovec, člen SLZ zaradený do zoznamu reprezentantov   

b) Je zaradený do monitorovacieho programu Antidopingovej agentúry SR a je 

povinný sa riadiť antidopingovými pravidlami pri súťaži a tréningu. 

Antidopingová agentúra SR (ADA SR)  má právo u daného športovca vykonať aj 

mimo súťažnú dopingovú kontrolu. Pre tieto účely SLZ poskytne ADA SR 

telefonický a e-mailový kontakt na reprezentanta.        

c) Je nominovaný na medzinárodné súťaže po splnení všetkých podmienok, pričom 

jeho nomináciu schvaľuje predsedníctvo SLZ. 

d) Bude informovaný ohľadom plánovaných výjazdov zabezpečovaných SLZ 

 

2. Podmienky pre zaradenie  

a) Členstvo v Slovenskom lukostreleckom zväze  

b) Platná lekárska prehliadka u telovýchovného lekára  

c) Splnenie strelených limitov pre zaradenie športovca do reprezentácie, pričom 

nominácia na všetky medzinárodné súťaže podlieha schváleniu Predsedníctva 

SLZ  

d) Absolvovanie online antidopingového vzdelávania Slovenskej antidopingovej 

agentúry a doručenie certifikátu o ukončení vzdelávania 

e) Dodanie podpísaného štatútu reprezentanta a súhlasu so spracovaním osobných 

údajov pre potreby registrácie športovcov na medzinárodné súťaže 

f) Preukázanie zdravotnej spôsobilosti, bližšie ,,Smernica SLZ o preukazovaní 

zdravotnej spôsobilosti“ 

g) Zaslanie žiadosti o zaradenie do reprezentácie pre daný rok spoločne so všetkými 

potrebnými dokumentmi na reprezentácia@archerysvk.sk 

Po splnení podmienok pre športovca začínajú platiť práva a povinnosti reprezentanta. 

Následne  môže byť reprezentant SR nominovaný na podujatie alebo môže požiadať 

o účasť na medzinárodnom  podujatí pod hlavičkou SLZ. 

mailto:reprezentácia@archerysvk.sk
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2. Ostatní účastníci výjazdu  
 

Charakteristika  

 Team manažérom sa rozumie osoba poverená predsedníctvom SLZ na zabezpečenie 

organizácie a priebehu reprezentačnej akcie a komunikácie s organizátorom 

 Hlavným trénerom sa rozumie tréner, ktorého na reprezentačnú akciu nominuje SLZ a je 

určený za hlavného trénera na danej akcii. Hlavný tréner je nadriadený ostatným trénerom 

 Trénerom sa rozumie osoba, ktorú na reprezentačnú akciu nominuje SLZ. Spolupracuje 

s hlavným trénerom  

 Osobným trénerom sa rozumie tréner, ktorý sa zúčastňuje na reprezentačnej akcii za 

účelom pomoci svojmu strelcovi/strelcom  

 Účastníkom výjazdu sa rozumie akákoľvek osoba zúčastnená daného podujatia  

 Reprezentačnou akciou sa rozumie sústredenie, národná alebo medzinárodná súťaž, 

seminár, workshop a iné akcie zastrešované alebo organizované SLZ 

 

Podmienky pre zaradenie 

 

 Členstvo v Slovenskom lukostreleckom zväze 

 Absolvovanie online antidopingového vzdelávania: 

- Slovenskej antidopingovej agentúry a doručenie certifikátu  o ukončení vzdelávania – 

https://antidoping.sk/e-learning/ (Elektroncké vzdelávanie SADA),platnosť 1 rok 

alebo ADEL –https://adel.wada-ama.org/learn – (možnosť aj v češtine),platnosť 2 roky 

 Dodanie podpísaného štatútu osobného trénera a účastníka výjazdu a súhlasu so 

spracovaním osobných údajov pre potreby registrácie na medzinárodné súťaže 

 Zaslanie žiadosti o zaradenie do evidencie osobných trénerov pre daný rok spoločne so 

všetkými potrebnými dokumentmi na reprezentácia@archerysvk.sk 

 

 

 

 

 

https://antidoping.sk/e-learning/
https://adel.wada-ama.org/learn
mailto:reprezentácia@archerysvk.sk


 

 

5 

 

 

 

3. Reprezentačné limity   
 

Limit strelca pre účasť na podujatiach riadených WA a WAE je určený ako priemer dvoch 

najlepších výsledkov za obdobie posledných 8 mesiacov, dosiahnutých na kolách Slovenského 

pohára, Majstrovstvách Slovenska, na domácich alebo zahraničných  súťažiach registrovaných 

v kalendári WA  (hviezdičkové preteky), alebo na súťažiach špecifikovaných predsedníctvom 

SLZ.  Ak sa v priebehu marca alebo apríla daného roku budú konať súťaže, na ktorých sa dá 

streliť reprezentačný limit, za limit sa bude používať iba jeden výsledok z predchádzajúceho 

kalendárneho roku a druhý výsledok bude použitý z aktuálneho kalendárneho roku. Ak sa do 

termínu „Final entry“ nebude konať v aktuálnom roku žiadna súťaž, kde si môže strelec 

vystrieľať limit, predsedníctvo si vyhradzuje právo nominácie na danú súťaž.  

Limit pre nomináciu sa určuje k dátumu „Final Entry.“ Limit pre vyúčtovanie sa určuje 

na základe dosiahnutého limitu v čase ukončenia príslušnej súťaže, ku ktorej sa robí vyúčtovanie. 

LIMITY REPREZENTÁCIE PRE ROK 2023 

Limity pre určenie príspevku SLZ na úhradu nákladov účasti na podujatiach pre mládež 

Mládež 
  

  RCM RCW RJM RJW CCM CCW CJM CJW 

C Limit 610 600 600 580 665 625 670 650 

B Limit 635 615 625 600 675 645 680 665 

A Limit 650 630 640 625 685 665 690 675 

 

Limity pre určenie príspevku SLZ na úhradu nákladov účasti na podujatiach pre 

dospelých 

Dospelí 
  

  RM RW CM CW 

C Limit 615 600 680 665 

B Limit 635 615 690 675  

A Limit 655 635 700 685 

 

 Reprezentačné limity sú prehodnocované každé dva roky, vždy po terčovej sezóne 

párneho kalendárneho roka 

 Predsedníctvo SLZ si vyhradzuje právo vo výnimočnej situácii zmeniť podmienky 

nominácii na významné súťaže (MS, ME) v priebehu roka  
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4. Nominačný proces 
 

Nominácie na plánované súťaže, uvedené v tomto dokumente, budú  podľa poradia v 

aktuálnom reprezentačnom rebríčku, alebo na základe nominačných kritérií k danej súťaži. 

Pre účasť na súťažiach MS a ME je potrebné splniť aspoň C limit v prípade, že to 

nešpecifikujú nominačné kritéria na dané podujatie.  

Na prípravné súťaže a podujatia, ktoré sú na vlastné náklady, nie je potrebné splnenie 

podmienky C limitu. Je potrebné splniť ostatné podmienky pre zaradenie do reprezentácie.  

Reprezentačná komisia, na základe kritérií vyplývajúcich z tohto dokumentu 

a nahlásených reprezentantov so záujmom reprezentovať na danom reprezentačnom výjazde, 

navrhne predsedníctvu SLZ nomináciu na schválenie.   

Poradie strelcov v reprezentačnom rebríčku je určené na základe limitu a aktuálnej formy 

- priemeru 2 najlepších výsledkov nie starších ako 3 mesiace z ktorejkoľvek WA súťaže 

v kalendári SLZ alebo zahraničnej asociácie. Poradie sa určuje k dátumu „Final Entry.“ 

Postup nominácie : 

 Reprezentačná komisia oboznámi reprezentantov, osobných trénerov a účastníkov 

výjazdu o plánovanom reprezentačnom výjazde (email, zverejnenie v oznamoch na 

stránke slz.sk) v termíne pred ,,preliminary entries´´ 

 Reprezentanti, osobní tréneri a účastníci výjazdu nahlásia záväzne svoju účasť na danom 

reprezentačnom výjazde 

 Reprezentačná komisia overí splnenie podmienok vyplývajúcich z tohto dokumentu pre 

všetkých prihlásených pre daný výjazd  

 Predsedníctvo SLZ schváli nomináciu reprezentačného výjazdu 

 Reprezentačná komisia oboznámi schválených reprezentantov, osobných trénerov 

a účastníkov výjazdu o náležitostiach týkajúcich sa reprezentačného výjazdu 

 Reprezentačná komisia v spolupráci s team manažérom daného podujatia zabezpečí 

organizačne reprezentačné podujatie 
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5. Súťaže 
 

5.1 Súťaže pod hlavičkou SLZ  

 

 Súťaže pod hlavičkou SLZ sú v plnej miere organizované SLZ 

Pre účasť reprezentanta, osobného trénera alebo účastníka výjazdu na reprezentačných 

výjazdoch  a súťažiach v terčovej lukostreľbe, kde je potrebná registrácia prostredníctvom SLZ, 

je stanovený  podiel nákladov SLZ a spoluúčasti podľa limitov. Limit C – 0% na náklady SLZ, 

alebo ako je určené pre jednotlivé súťaže,( štartovné na náklady SLZ), limit B -50% nákladov 

a limit A 100% nákladov, alebo na základe nominačných kritérií vypísaných na danú súťaž. Pri 

splnení limitu viacerými strelcami, ako je počet možných alebo plánovaných účastníkov výjazdu, 

budú na príslušný výjazd nominovaní strelci podľa pozície v aktuálnom reprezentačnom 

rebríčku, a to podľa aktuálnej formy, alebo na základe výsledkov nominačného preteku. 

V ojedinelých prípadoch (dlhodobá nižšia strelecká forma, zranenie, choroba) je aktuálna forma 

nadradená nad limitom (napr. keď strelec so streleným C limitom má vyššiu aktuálnu formu ako 

strelec s B limitom).   

O konečnej nominácii na súťaž rozhoduje predsedníctvo SLZ.   

 

Predsedníctvo na základe zoznamu prihlásených účastníkov určí pre výjazd „Team 

manažéra.“ Team manažér je zodpovedný za komunikáciu s organizátormi súťaže, registráciu 

účastníkov v mieste konania súťaže, účasti na schôdzke kapitánov. Po skončení súťaže predloží 

do 7 dní záverečnú správu z výjazdu, takisto všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu podujatia. 

Ostatní účastníci výjazdu, ktorí si nárokujú preplatenie nákladov, predložia potrebné doklady do 

siedmych dní od ukončenia výjazdu, ak neboli náklady hradené priamo SLZ.  

Na plánované výjazdy reprezentácie SLZ zabezpečí na náklady zväzu aspoň jedného 

trénera, ktorý je zároveň aj team manažérom výjazdu. V prípade vyššieho počtu účastníkov môže 

byť zabezpečený dodatočný tréner na náklady zväzu. 

Pre účasť na plánovaných reprezentačných výjazdoch a súťažiach v terčovej lukostreľbe 

pod hlavičkou SLZ, kde je potrebná registrácia prostredníctvom SLZ, má možnosť prihlásiť sa 

aj osobný tréner reprezentanta. Osobný tréner je prihlasovaný na vlastné náklady, a to 

v rovnakých termínoch ako reprezentanti. Osobný tréner strelca komunikuje a konzultuje 

program a tréningový plán svojho strelca na výjazde s team manažérom výjazdu a hlavným 

trénerom tak, aby boli vytvorené optimálne podmienky pre daného strelca. Osobní  tréneri 

strelcov nezasahujú do rozhodovania team manažéra výjazdu tak, aby bol zabezpečený 

bezproblémový priebeh súťaže pre všetkých účastníkov výjazdu. Podmienkou účasti osobného 

trénera je splnenie náležitostí vyplývajúcich z tohto dokumentu (ostatní účastníci výjazdu a štatút 

osobného trénera).  
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Maximálny počet doprovodu na súťažiach WA je 50% všetkých prihlásených strelcov. V prípade, 

že je na výjazd prihlásený vyšší počet osobných trénerov, si predsedníctvo SLZ vyhradzuje právo 

schváliť obmedzený počet a výber osobných trénerov na daný výjazd na základe odporúčania 

reprezentačnej komisie. 

 

5.2 Súťaže na vlastné náklady, kde je potrebná registrácia prostredníctvom SLZ 

 

Pre účasť reprezentanta, osobného trénera alebo účastníka výjazdu na súťažiach na 

vlastné náklady, kde je potrebná registrácia prostredníctvom SLZ, o obsadení reprezentačného 

výjazdu rozhoduje predsedníctvo SLZ na základe rankingu, kritérií pre účasť na súťaži a žiadosti 

o účasť. Neplatí pre súťaže, kde nie je limitovaný počet strelcov za krajinu. 

Pre súťaže, kde je limitovaný počet strelcov, je potrebné nahlásiť svoj záujem o účasť 

najneskôr 3 dni pred ,,preliminary entries.´´ Prihlášky po tomto termíne nemusia byť 

akceptované, ak účasť po termíne prihláseného reprezentanta, osobného trénera či účastníka 

výjazdu zmení harmonogram už prihlásených strelcov v niektorej zo súťaží na podujatí (napr. 

účasť v súťaži družstiev). 

Pre účasť na plánovaných reprezentačných výjazdoch a súťažiach v terčovej lukostreľbe 

pod hlavičkou SLZ, kde je potrebná registrácia prostredníctvom SLZ, má možnosť prihlásiť sa 

aj osobný tréner reprezentanta. Osobný tréner je prihlasovaný na vlastné náklady a  v rovnakých 

termínoch ako reprezentanti. Osobný tréner strelca komunikuje a konzultuje program 

a tréningový plán svojho strelca na výjazde s team manažérom výjazdu  tak, aby boli vytvorené 

optimálne podmienky pre daného strelca. Osobní  tréneri strelcov nezasahujú do rozhodovania 

team manažéra výjazdu tak, aby bol zabezpečený bezproblémový priebeh súťaže pre všetkých 

účastníkov výjazdu. Podmienkou účasti osobného trénera je splnenie náležitostí vyplývajúcich 

z tohto dokumentu (ostatní účastníci výjazdu a štatút osobného trénera) .  

Postup registrácie :  

 

 Súťaže na vlastné náklady SLZ organizačne nezabezpečuje. SLZ vykoná len potrebné 

úkony vzhľadom k medzinárodným organizáciám  (wareos ) 

 Reprezentant, osobný tréner a účastník výjazdu musí včas oznámiť reprezentačnej 

komisii svoju účasť na danom podujatí. Termín pre prihlasovanie je určený 3 dni pred 

ukončením ,,preliminary entries´´ organizátorom súťaže 

 Reprezentant, osobný tréner a účastník výjazdu v informácií o prihlásení informuje 

o dĺžke svojho pobytu a o tom, ktorý z ponúkaných hotelov chce, aby mu bol 

zarezervovaný, prípadne špecifikuje požiadavku o registrácii na lokálnu dopravu z a na 

letisko v mieste konania súťaže 
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 Po termíne ,,preliminary entries´´ reprezentačná komisia oboznámi prihlásených 

účastníkov o kompletnej nominácií daného podujatia 

 Ak z dôvodu zmeny prihlášky vznikne finančná pokuta od organizátora, daná čiastka sa 

rovným dielom rozráta medzi každého, kto rozdiel spôsobil 

 Kancelária SLZ môže požadovať od strelca za rezerváciu platbu vopred 

 Všetci účastníci výjazdu musia byť členmi SLZ 

 

Preplatenie nákladov  

Reprezentačný výjazd pod hlavičkou SLZ, uskutočnený športovcom na vlastné finančné 

náklady,  bude športovcovi preplatený: 

 v plnej výške oprávnených nákladov,* ak sa umiestni do 8. miesta vrátane v kategórii OL 

a do 4. miesta vrátane v kategórii KL v konečnom poradí súťaže jednotlivcov a zároveň 

v prvej tretine štartového poľa (počet súťažiacich delený tromi zaokrúhlený na celé číslo 

nadol musí byť väčší alebo rovný umiestneniu športovca),  

 50% oprávnených nákladov,* ak sa strelec umiestni do 16.miesta v kategórii OL a do 

8.miesta v kategórii KL v konečnom poradí súťaže jednotlivcov a zároveň v prvej tretine 

štartového poľa (počet súťažiacich delený tromi zaokrúhlený na celé číslo nadol musí byť 

väčší alebo rovný umiestneniu športovca),  

 preplatenie štartovného, ak sa v kategórii OL umiestni do 32.miesta a v kategórii KL do 

16.miesta v konečnom poradí súťaže jednotlivcov a zároveň v prvej polovici štartového 

poľa (počet súťažiacich delený dvomi zaokrúhlený na celé číslo nadol musí byť väčší 

alebo rovný umiestneniu športovca). 

Podmienky preplatenia sa týkajú len MS a ME v terčovej lukostreľbe a ME v halovej 

lukostreľbe usporiadanými pod hlavičkou World Archery a World Archery Europe v kategóriách 

kadeti, kadetky, juniori, juniorky, muži a ženy. 

*Oprávnené náklady strelca: ubytovanie počas trvania súťaže (začínajúce v deň oficiálneho 

tréningu, končiace deň po ukončení súťaženia daného strelca), štartovné, cestovné, ak je nad 500 

km od miesta trvalého bydliska (podľa smernice o cestovných náhradách, dodaním potrebných 

dokladov) alebo štandardnej ceny letenky do dejiska súťaže v čase ,,final entries,´´ plus prípadné 

letiskové transfery v dejisku súťaže do výšky sumy ponúkanej prepravy organizátorom. 

Účastníci výjazdu, ktorí si nárokujú preplatenie nákladov, predložia potrebné doklady do 

siedmych kalendárnych dní od ukončenia výjazdu, ak neboli náklady hradené priamo SLZ. Ak 

do 7 kalendárnych dní nepredložia potrebné doklady, náhrady nebudú uhradené  
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5.3 Súťaže v terénnej a 3D lukostreľbe v organizáciách WA a WAE 

 

V prípade účasti reprezentanta, osobného trénera alebo účastníka výjazdu na súťaži 

v terénnej a 3D lukostreľbe pod hlavičkou WA (MS a ME) bude športovcovi preplatené štartovné, 

ak sa umiestni do 15. miesta vrátane, v konečnom poradí súťaže jednotlivcov a zároveň v prvých 

2/3 štartovného poľa (počet súťažiacich delený tromi vynásobený dvomi zaokrúhlený na celé 

číslo nadol musí byť väčší alebo rovný umiestneniu športovca). Celé oprávnené náklady* na 

účasť na súťaži sa preplatia športovcovi, ak sa umiestni do 4. miesta vrátane súťaže jednotlivcov 

a zároveň v prvej polovici tretine štartovného poľa (počet súťažiacich delený tromi zaokrúhlený 

na celé číslo nadol musí byť väčší alebo rovný umiestneniu športovca). Ak sa športovec umiestni 

do 6. miesta a zároveň v prvej polovici štartovného poľa  (počet súťažiacich delený dvomi 

zaokrúhlený na celé číslo nadol musí byť väčší alebo rovný umiestneniu športovca), môže si 

nárokovať 50% oprávnených nákladov*. Športovec sa musí v danom roku zúčastniť aspoň 

jedného kola SP v terénnej alebo 3D lukostreľbe, prípadne MSR v terénnej alebo 3D lukostreľbe. 

Zoznam súťaží, na ktoré sa vzťahuje možnosť nárokovať si preplatenie nákladov, je súčasťou 

tohto dokumentu.  

*Oprávnené náklady strelca: ubytovanie počas trvania súťaže (začínajúce v deň oficiálneho 

tréningu, končiace deň po ukončení súťaženia daného strelca), štartovné, cestovné, ak je nad 500 

km od miesta trvalého bydliska (podľa smernice o cestovných náhradách, dodaním potrebných 

dokladov) alebo štandardnej ceny letenky do dejiska súťaže v čase ,,final entries,´´ plus prípadné 

letiskové transfery v dejisku súťaže do výšky sumy ponúkanej prepravy organizátorom. 

Pri účasti reprezentanta na súťaži v terénnej a 3D lukostreľbe pod hlavičkou WA a WAE 

má možnosť prihlásiť sa aj osobný tréner reprezentanta. Osobný tréner je prihlasovaný na vlastné 

náklady a v rovnakých termínoch ako reprezentanti. Osobný tréner strelca komunikuje 

a konzultuje program a tréningový plán svojho strelca na výjazde s team manažérom výjazdu  

tak, aby boli vytvorené optimálne podmienky pre daného strelca. Osobní  tréneri strelcov 

nezasahujú do rozhodovania team manažéra výjazdu tak, aby bol zabezpečený bezproblémový 

priebeh súťaže pre všetkých účastníkov výjazdu. Podmienkou účasti osobného trénera je splnenie 

náležitosti vyplývajúcich z tohto dokumentu (ostatní účastníci výjazdu a štatút osobného trénera).  
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Postup registrácie   

 Súťaže v terénnej a 3D lukostreľbe v organizáciách WA a WAE na vlastné náklady SLZ 

organizačne nezabezpečuje. SLZ vykoná len potrebné úkony vzhľadom 

k medzinárodným organizáciám (wareos) 

 Reprezentant, osobný tréner a účastník výjazdu musí včas oznámiť reprezentačnej 

komisii svoju účasť na danom podujatí. Termín pre prihlasovanie je určený 3 dni pred 

ukončením ,,preliminary entries´´ organizátorom súťaže 

 Reprezentant, osobný tréner a účastník výjazdu v informácií o prihlásení informuje 

o dĺžke svojho pobytu a o tom, ktorý z ponúkaných hotelov chce, aby mu bol 

zarezervovaný, prípadne špecifikuje požiadavku o registrácii na lokálnu dopravu z a na 

letisko v mieste konania súťaže 

 Po termíne ,,preliminary entries´´ reprezentačná komisia oboznámi prihlásených 

účastníkov o kompletnej nominácií daného podujatia 

 Ak z dôvodu zmeny prihlášky vznikne finančná pokuta od organizátora, daná čiastka sa 

rovným dielom rozráta medzi každého, kto rozdiel spôsobil 

 Kancelária SLZ môže požadovať od strelca za rezerváciu platbu vopred 

 

5.4 Súťaže pod hlavičkou IFAA 

 

V prípade účasti reprezentanta, osobného trénera alebo účastníka výjazdu na súťaži pod 

hlavičkou IFAA (MS a ME v kategóriách kadeti „Junior Male, Junior Female “, juniori „Young 

Adult Male, Young Adult Female “ a muži, ženy „Adult Male, Adult Female“) bude športovcovi 

preplatené štartovné, ak sa umiestni do 4. miesta v konečnom poradí a zároveň v prvej štvrtine 

štartovného poľa (počet súťažiacich delený štyrmi zaokrúhlený na celé číslo nadol musí byť väčší 

alebo rovný umiestneniu športovca). Zoznam súťaží, na ktoré sa vzťahuje možnosť nárokovať si 

preplatenie nákladov,  je súčasťou tohto dokumentu. 

O preplatenie nákladov majú právo požiadať iba reprezentanti SR, kde preplatenie 

nákladov je podmienené splnením podmienok uvedených v tomto dokumente. 

Pre účasť na IFAA podujatiach je potrebné absolvovať súťaž podľa pravidiel IFAA 

v príslušnej divízii. Strelec, ktorý má záujem o účasť na MS alebo ME pod záštitou IFAA, 

požiada o vydanie IFAA scorecard a je povinný dokladovať absolvovanie súťaže podľa pravidiel 

IFAA na Slovensku alebo v zahraničí, a to kartou so zapísanými súťažami a výsledkovými 

listinami, prípadne odkazom na výsledkovú listinu. Od momentu doloženia súťaží je strelec 

zaradený do zoznamu reprezentantov. 

Pri účasti reprezentanta na súťaži pod hlavičkou IFAA má reprezentant možnosť prihlásiť 

aj svojho osobného trénera. Osobný tréner je prihlasovaný na vlastné náklady a v rovnakých 

termínoch ako reprezentanti. Osobný tréner strelca komunikuje a konzultuje program 

a tréningový plán svojho strelca na výjazde s team manažérom výjazdu  tak, aby boli vytvorené 
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optimálne podmienky pre daného strelca. Osobní tréneri strelcov nezasahujú do rozhodovania 

team manažéra výjazdu tak, aby bol zabezpečený bezproblémový priebeh súťaže pre všetkých 

účastníkov výjazdu. Podmienkou účasti osobného trénera je splnenie náležitostí vyplývajúcich 

z tohto dokumentu (ostatní účastníci výjazdu a štatút osobného trénera).  

Postup registrácie :  

 Súťaže pod hlavičkou IFAA na vlastné náklady SLZ organizačne nezabezpečuje. SLZ 

vykoná len potrebné úkony vzhľadom k medzinárodným organizáciám (wareos ) 

 Reprezentant, osobný tréner a účastník výjazdu musí včas oznámiť reprezentačnej 

komisii svoju účasť na danom podujatí. Termín pre prihlasovanie je určený 3 dni pred 

ukončením preliminary entries organizátorom súťaže 

 Reprezentant, osobný tréner a účastník výjazdu v informácií o prihlásení informuje 

o dĺžke svojho pobytu a o tom, ktorý z ponúkaných hotelov chce, aby mu bol 

zarezervovaný, prípadne špecifikuje požiadavku o registrácii na lokálnu dopravu z a na 

letisko v mieste konania súťaže 

 Po termíne ,,preliminary entries´´ reprezentačná komisia oboznámi prihlásených 

účastníkov o kompletnej nominácií daného podujatia 

 Ak z dôvodu zmeny prihlášky vznikne finančná pokuta od organizátora, daná čiastka sa 

rovným dielom rozráta medzi každého, kto rozdiel spôsobil 

 Kancelária SLZ môže požadovať od strelca za rezerváciu platbu vopred 

 Strelec požiada o vydanie IFAA scorecar (ak ju ešte nevlastní) 

 Strelec dokladuje absolvovanie súťaže, respektíve súťaží podľa pravidiel IFAA 

6. Zdravotne znevýhodnení športovci  

O zaradenie na reprezentačný výjazd majú právo požiadať aj zdravotne znevýhodnení 

športovci, ktorí musia využívať služby asistenta, pričom podmienky účasti a limity upravuje 

dohoda medzi SZTPŠ a SLZ. O konečnej nominácii na súťaž rozhoduje predsedníctvo SLZ. 

Pre účasť lukostrelcov SZTPŠ na reprezentačných výjazdoch ME a MS v terčovej 

lukostreľbe sú stanovené limity podielu nákladov  SLZ (limit B 30% a limit A 50% nákladov 

znáša SLZ). Účasť asistenta strelca je na náklady strelca alebo SZTPŠ. 

Pre účasť na ostatných reprezentačných výjazdoch je účasť strelca a asistenta strelca na 

náklady strelca alebo SZTPŠ. 

V oboch prípadoch je možné si nárokovať preplatenie nákladov za dosiahnuté výsledky. 
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7. Štatút reprezentanta  
 

1. Všeobecné podmienky na zaradenie športovca do reprezentácie SR v športovej 

lukostreľbe: 

a) Členstvo v Slovenskom lukostreleckom zväze  

b) Platná lekárska prehliadka u telovýchovného lekára  

c) Splnenie strelených limitov pre zaradenie športovca do reprezentácie, pričom nominácia 

na všetky medzinárodné súťaže podlieha schváleniu Predsedníctva SLZ 

d) Absolvovanie online antidopingového vzdelávania Slovenskej antidopingovej agentúry 

a doručenie certifikátu o ukončení vzdelávania 

e) Dodanie podpísaného štatútu reprezentanta a súhlasu so spracovaním osobných údajov 

pre potreby registrácie športovcov na medzinárodné súťaže 

f) Preukázať zdravotnú spôsobilosť bližšie ,,Smernica SLZ o preukazovaní zdravotnej 

spôsobilosti“ 

g) Zaslanie žiadosti o zaradenie do reprezentácie pre daný rok spoločne so všetkými 

potrebnými dokumentmi na reprezentácia@archerysvk.sk 

 

2. Práva reprezentanta SR v športovej lukostreľbe:  

Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma aj v zahraničí je 

najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi – športovcovi SR. Svojimi postojmi, 

prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant propaguje nielen seba, ale 

predovšetkým Slovenský lukostrelecký zväz a Slovenskú republiku.  

a) Na základe dosiahnutých výsledkov z WA a IFAA sledovaných súťaží a rozhodnutia 

Predsedníctva SLZ má právo byť nominovaný na akcie spojené s reprezentáciou 

(sústredenia, zahraničné súťaže, MS, SP, ME, EGP, MEJ, EYC, CEC a iné)  

b) Má právo využívať materiálno – technické vybavenie SLZ 

c) Má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať, resp. navrhovať ideálne 

formy a možnosti pri vypracovaní svojho individuálneho tréningového plánu v spolupráci 

s trénermi alebo realizačným tímom 

d) Má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú prípravu 

s trénermi a metodikmi SLZ 

mailto:reprezentácia@archerysvk.sk
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e) Na základe rozhodnutia Predsedníctva SLZ mať uhradené náklady spojené s 

reprezentáciou 

f) Má právo na umiestnenie loga vlastného sponzora na výstroji a oblečení podľa 

predpísaného formátu, ktoré určuje predsedníctvo SLZ a pokiaľ to nie je v rozpore so 

zmluvami a záväzkami SLZ 

g) V prípade porušenia jeho práv má právo obrátiť sa na Predsedníctvo SLZ prostredníctvom 

štatutára jeho klubu 

 

3. Povinnosti reprezentanta SR v športovej lukostreľbe:  

a) Je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať a dbať o dobré meno Slovenskej 

republiky a Slovenského lukostreleckého zväzu 

b) Je povinný zúčastniť sa reprezentačných akcií (sústredení, plánovaných spoločných 

tréningov, domácich a zahraničných súťaží, dopingových kontrol a pod.), na ktoré bol 

nominovaný. Výnimku povoľuje Predsedníctvo SLZ. Reprezentant je povinný vopred 

ospravedlniť svoju neúčasť na akcii. Neúčasť na spoločných podujatiach môže mať za 

následok vylúčenie z reprezentácie alebo zrušenie nominácie na podujatia reprezentácie. 

Reprezentačné podujatie začína príchodom a končí rozchodom reprezentantov v čase a 

na mieste určenom harmonogramom daného reprezentačného podujatia 

c) Je povinný uprednostniť reprezentačné záujmy pred klubovými a propagačnými .  

d) Je povinný na reprezentačných akciách dodržiavať pokyny team manažéra a 

spolupracovať s ním, ako aj s ostatnými členmi realizačného tímu a účastníkmi výjazdu  

e) V individuálnych elimináciách, kde sa stretnú v súboji dvaja slovenskí športovci, budú 

tieto eliminácie prebiehať bez účasti trénerov, ostatných nesúťažiacich športových 

účastníkov výjazdu alebo osobných trénerov. Všetci tréneri a nesúťažiaci športovci budú 

vyzvaní,  aby nezasahovali do súboja a zdržali sa akéhokoľvek povzbudzovania 

a zasahovania do priebehu súboja 

f) Je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a funkčnú diagnostiku u športového lekára 

minimálne 1x ročne, dbať o svoj zdravotný stav, ako aj o fyzickú pripravenosť. V prípade 

neplatnosti lekárskej prehliadky bude reprezentant vyradený z reprezentácie 

g) Je povinný starať sa o pridelené materiálno – technické vybavenie, v prípade ukončenia 

reprezentácie alebo nepoužívania vrátiť ho v nepoškodenom stave v dohodnutom 

termíne, v prípade straty alebo poškodenia stratu nahradiť 
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h) Je povinný počas reprezentačnej akcie, na ktorú je nominovaný Predsedníctvom SLZ, 

nosiť predpísané reprezentačné oblečenie. Predpísané reprezentačné oblečenie sa môže 

používať výlučne len na reprezentačných výjazdoch, reprezentačných sústredeniach 

a športových akciách organizovaných SLZ 

i) Je povinný riadiť sa platnými predpismi a pravidlami SLZ, World Archery a IFAA, tiež 

rešpektovať pokyny team manažéra a usporiadateľa na súťažiach, na ktoré bol 

nominovaný. Pri nesplnení povinností bude reprezentant postihovaný podľa 

disciplinárneho poriadku SLZ, World Archery alebo MOV 

j) Reprezentant je príkladom pre ostatných športovcov: nesmie požívať alkoholické nápoje, 

omamné látky, zakázané dopingové prostriedky, vzbudzovať verejné pohoršenie alebo 

iným spôsobom rušiť priebeh reprezentačnej akcie, na ktorú bol nominovaný (vrátane 

dopravy). Tieto porušenia sa považujú za závažné disciplinárne previnenia 

k) Je povinný dodržiavať všetky zásady uvedené v smerniciach WADA. V prípade ich 

nedodržiavania si musí byť vedomý postihu za preukázaný doping podľa platných 

predpisov MOV, WADA a Slovenskej antidopingovej agentúry 

l) Je povinný absolvovať online antidopingové vzdelávanie antidopingovej agentúry 

a doručiť certifikát  o ukončení vzdelávania 

m) Reprezentant musí mať platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz, platné 

zdravotné a úrazové poistenie, ktorých uzatvorenie je povinnosťou reprezentanta 

n) Reprezentant, v prípade neplnoletosti jeho právny zástupca, je povinný podpísať a 

doručiť na adresu SLZ „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ pre potreby registrácie 

športovca v informačnom systéme World Archery 

o) Je povinný zverejňovať na sociálnych sieťach Slovenský lukostrelecký zväz 

prostredníctvom @archeryslovakia, #archeryslovakia a #slovenskylukostreleckyzvaz 

 

 

 

4. Získanie štatútu reprezentanta:  

a) Štatút reprezentanta SR v športovej lukostreľbe získava športovec po splnení všetkých 

podmienok, ktoré určuje Predsedníctvo SLZ 

b) Štatút reprezentanta po splnení všetkých podmienok platí na dobu neurčitú 
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5. Reprezentant SR v športovej lukostreľbe stráca štatút reprezentanta:  

a) Dňom vyradenia z reprezentácie podľa rozhodnutia Predsedníctva SLZ 

b) Dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta 

c) Neospravedlneným odmietnutím reprezentovať SLZ a SR 

d) 2 mesiace po skončení platnosti lekárskej prehliadky   

e) Nesplnením svojich povinností alebo porušením disciplíny na základe vyššie 

uvedených bodov 

f) Písomným vypovedaním štatútu reprezentanta 
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8. Štatút osobného trénera a účastníka výjazdu  

 

Pravidlá účasti osobných trénerov na reprezentačných akciách: 

 Osobný tréner musí byť evidovaný v zozname  trénerov na stránke slz.sk 

 Osobný tréner je na reprezentačnej akcii podriadený team manažérovi a hlavnému 

trénerovi, ktorí sú nominovaní SLZ 

 Team manažér a hlavný tréner určujú program počas reprezentačnej akcie, ktorý sú 

povinní rešpektovať tréneri, osobní tréneri aj strelci, ktorí sa na akcii zúčastňujú 

 Rovnako ako strelci, tak aj osobní tréneri musia dbať o dochvíľnosť pri dodržiavaní 

programu reprezentačnej akcie 

 Osobný tréner je počas reprezentačnej akcie zodpovedný výlučne za svojho 

strelca/strelcov 

 Osobný tréner sa nevyjadruje k iným strelcom a účastníkom výpravy počas reprezentačnej 

akcie,  či  už na strelnici alebo počas spoločných pohovorov, pokiaľ ho k tomu nevyzve 

team manažér, hlavný tréner alebo strelec 

 V individuálnych elimináciách, kde sa stretnú v súboji dvaja slovenskí športovci, budú 

tieto eliminácie prebiehať bez účasti trénerov alebo osobných trénerov. Všetci tréneri budú 

vyzvaní,  aby nezasahovali do súboja a zdržali sa akéhokoľvek povzbudzovania 

a zasahovania do priebehu súboja 

 V súťaži a tréningu družstiev je trénerom družstva vždy tréner nominovaný SLZ, pokiaľ 

team manažér neurčí inak. Osobný tréner nezasahuje do diania počas súťaže ani 

počas tréningu družstiev. V čase súťaže družstiev, keď je obmedzený počet trénerov na 

strelnici, sa osobný tréner zdržuje za zónou určenou pre strelcov, prípadne za hranicou 

strelnice, pokiaľ ho k tomu nevyzve usporiadateľ, tréner družstva alebo team manažér. 

  V prípade obmedzeného počtu trénerov na strelnici počas kvalifikácie a eliminácií má 

osobný tréner prednosť stáť za svojim strelcom. V takomto prípade sa za hranicu strelnice 

presunie team manažér, potom tréner nominovaný SLZ a nakoniec hlavný tréner tak, aby 

sa na strelnici vždy nachádzal aspoň jeden člen výpravy (tréner alebo team manažér) 

nominovaný SLZ na danú reprezentačnú akciu 

 Pokiaľ osobný tréner alebo účastník výjazdu  poruší tento štatút, nebude povolená jeho 

účasť na ďalších výjazdoch 
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Príloha č.1 Súťaže 

Súťaže s plánovaným výjazdom reprezentácie SLZ na rok 2023 – mládež  

EYC Slovinsko** 

EYC Švajčiarsko** 

CEC * 

MS, Írsko,*** 

Veronica´s Cup, Kamnik, Slovinsko**** 

Pre kategorie kadeti a juniori limit ABC 100% 

*Pre  súťaže CEC je výška podielu nákladov SLZ pre limit A, B a C vo výške 100%   

Na vybraných dvoch kolách CEC je účasť členov CTM povinná. 

** hradené podľa limitov maximálne pre troch strelcov v kategórii, ostatní strelci majú možnosť 

zúčastniť sa na vlastné náklady. Maximálny možný počet strelcov v kategórii za krajinu je 6. Účasť 

možná aj pre strelcov bez streleného reprezentačného limitu.  

*** Účasť strelcov podľa limitov, strelci s C limitom len na vlastné náklady, ak strelec/strelkyňa s C 

limitom doplní družstvo svojej kategórii, štartovné preplatí SLZ. 

**** Pre všetkých v kategórii juniori a kadeti so splneným aspoň C limitom plne preplatenie 

štartovného, a preplatenie ubytovania v prípade umiestnenie do 3.miesta v individuálnych súťažiach. 

Súťaže s plánovaným výjazdom reprezentácie SLZ na rok 2023 – dospelí 

 

EGP Lilleshall, Veľká Británia, *** 

MS Berlín + quota tournament Olympíjske hry Paríž,** 

CEC podľa kalendára SLZ minimálne 3 súťaže* 

Veronica´s Cup, Kamnik, Slovinsko, **** 

 

*Pre  súťaže CEC SLZ hradí štartovná v plnej výške pre strelcov so streleným aspoň C limitom. 

Náklady na ubytovanie a dopravu si strelec zabezpečuje sám. 

** MS Nemecko bude plne hradené pre troch strelcov z OL kategórie, a KL kategórii, výber prebehne 

podľa nominačných kritérií na MS Nemecko,  

*** Hradené podľa limitov pre 3 strelcov v každej kategórii. Ostatní majú možnosť zúčastniť sa na 

vlastné náklady. 

**** Pre všetkých v kategórii dospelý so splneným aspoň C limitom preplatenie štartovného 

a preplatenie ubytovania v prípade umiestnenia do 4. miesta v individuálnych súťažiach. 

Súťaže pod hlavičkou SLZ na vlastné náklady – mládež a dospelí 

 

ME hala Samsun Turecko 

EGP Poreč, Chorvátsko 

Veronica’s Cup Slovinsko 

EGP Lilleshall, Veľká Británia, 

kolá AWC (AWC Guatemala, AWC Shanghai, AWC Antalya, AWC Pariž) 

WA European field Championship, ITA 

WA 3D Championship, ITA 

WBHC IFFA Fínsko 
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EFAC IFAA Rumunsko 
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Príloha č.2 – Súhlas - štatút reprezentanta  
 

 

 

 

 

Súhlas  

Štatút reprezentanta 

 

 

 

Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený s dokumentom Pravidlá reprezentácie 

a účasti na medzinárodných podujatiach . Porozumel som mu v plnom rozsahu a zaväzujem 

sa plniť všetky ustanovenia tohto dokumentu. V prípade ich nedodržania som si vedomý, že 

môžem byť postihnutý vylúčením z daného výjazdu alebo zákazom účasti na reprezentačných 

akciách. 

 

 

 

 

 

V........................................................  Dátum................................................... 

Meno................................................. Podpis reprezentanta.......................................... 

Priezvisko.........................................   Podpis zákonného zástupcu................................ 

Registračné číslo SLZ...................... 



 

 

21 

 

 

Príloha č.3 – Súhlas - štatút osobného trénera a účastníka výjazdu 
 

 

 

 

 

Súhlas 

Štatút osobného trénera a účastníka výjazdu  

 

 

 

Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený s dokumentom Pravidlá reprezentácie 

a účasti na medzinárodných podujatiach . Porozumel som mu v plnom rozsahu a zaväzujem 

sa plniť všetky ustanovenia tohto dokumentu. V prípade ich nedodržania som si vedomý, že 

môžem byť postihnutý vylúčením z daného výjazdu alebo zákazom účasti na reprezentačných 

akciách. 

 

 

 

 

 

V........................................................  Dátum................................................... 

Meno................................................. Podpis reprezentanta.......................................... 

Priezvisko.........................................   Podpis zákonného zástupcu................................ 

Registračné číslo SLZ...................... 
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Príloha č.4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov dospelí 
 

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

 

Ja, dolu podpísaný (á)  

Meno : 

Priezvisko : 

Dátum narodenia (DD/MM/RRRR): 

Klub: 

 

 

 

ako dotknutá osoba týmto 

u d e ľ u j e m  s ú h l a s 

Slovenskému lukostreleckému zväzu, IČO: 30793009 , sídlom Junácka 6, Bratislava  v zmysle § 

11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so 

spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a klub , pre účely 

registrácie členov Slovenského lukostreleckého zväzu na zahraničných súťažiach v pôsobnosti 

World Archery a World Archery Europe a poskytnutím a zverejnením osobných údajov v 

rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografia príslušnosť a rok začiatku športovej 

činnosti World Archery pre účely evidencie v Informačnom systéme súťaží. 

 

Doba platnosti súhlasu: Do doby registrácie v informačnom systéme súťaží World Archery. 

Informácie následne budú uchovávané iba v Informačnom systéme World Archery. 

 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 

Z. . o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

  

 

V ................................., dňa......................... 
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Príloha č.5 – Súhlas so spracovaním osobných údajov mládež 

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

Ja, dolu podpísaný (á)  

Meno : 

Priezvisko : 

ako zákonný zástupca dotknutej osoby  

 

Meno : 

Priezvisko : 

Dátum narodenia (DD/MM/RRRR): 

Klub / oddiel: 

Rok začiatku športovej činnosti: 

u d e ľ u j e m  s ú h l a s 

Slovenskému lukostreleckému zväzu, IČO: 30793009 , sídlom Junácka 6, Bratislava  v zmysle § 

11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so 

spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a klub , pre účely 

registrácie členov Slovenského lukostreleckého zväzu na zahraničných súťažiach v pôsobnosti 

World Archery a World Archery Europe a poskytnutím a zverejnením osobných údajov v 

rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografia príslušnosť a rok začiatku športovej 

činnosti World Archery pre účely evidencie v Informačnom systéme súťaží. 

 

Doba platnosti súhlasu: Do doby registrácie v informačnom systéme súťaží World Archery. 

Informácie následne budú uchovávané iba v Informačnom systéme World Archery.  

 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 

Z. . o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

V ................................., dňa......................... 


