Pravidlá pre reprezentáciu a účasť na medzinárodných podujatiach pre rok 2021.

Reprezentant - športovec , člen SLZ zaradený do zoznamu reprezentantov pre rok 2021. Podmienkou pre
zaradenie je dodanie podpísaného štatútu reprezentanta a súhlasu so spracovaním osobných údajov pre
potreby registrácie športovcov na medzinárodné súťaže. Po doručení dokumentov budú športovcovi
monitorované výsledky a ak v sledovanom období splnil predpísaný reprezentačný limit, bude o zaradení
informovaný. Následne pre športovca začínajú platiť práva a povinnosti reprezentanta. Po preukázaní
zdravotnej spôsobilosti, bližšie ,,Smernica SLZ o preukazovaní zdravotnej spôsobilosti“, môže byť
reprezentant SR nominovaný na podujatie alebo požiadať o účasť na medzinárodnom podujatí pod
hlavičkou SLZ.
Reprezentant 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.
Pre účasť na súťažiach na vlastné náklady, kde je potrebná registrácia prostredníctvom SLZ,
o obsadení reprezentačného výjazdu rozhoduje predsedníctvo SLZ na základe rankingu a žiadosti
o účasť, neplatí pre súťaže, kde nie je limitovaný počet strelcov za krajinu.
Pre účasť na súťažiach na vlastné náklady, kde nie je potrebná registrácia prostredníctvom SLZ
o obsadení reprezentačného výjazdu rozhoduje predsedníctvo SLZ na základe žiadosti o účasť.
Účastník takéhoto podujatie je povinný oznámiť reprezentačnej komisii svoje rozhodnutie o prihlásení
na podujatie, najneskôr však minimálne 30 dní pred konaním podujatia.
Pre účasť na reprezentačných výjazdoch a súťažiach v terčovej lukostreľbe, kde je potrebná
registrácia prostredníctvom SLZ sú stanovené limity podielu nákladov SLZ a účasti (limit C – len
štartovné na náklady SLZ, limit B -50% nákladov a limit A 100% nákladov). 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, alebo na základe výsledkov
nominačného preteku. O konečnej nominácii na súťaž rozhoduje predsedníctvo SLZ.
Predsedníctvo na základe zoznamu prihlásených účastníkov určí pre výjazd „Team managera“.
Team manager 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,
všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu podujatia a podklady za strelcov, ktorí si nárokujú preplatenie
nákladov ak neboli náklady hradené priamo SLZ. Všetci účastníci výjazdu musia byť členmi SLZ.
Reprezentačný výjazd pod hlavičkou SLZ uskutočnený športovcom na vlastné finančné náklady
bude športovcovi preplatený v plnej výške ak sa umiestni do 8. miesta v konečnom poradí súťaže
a zároveň v prvej tretine štartového poľa (počet súťažiacich delený tromi zaokrúhlený na celé číslo
nadol musí byť väčší alebo rovný umiestneniu športovca),(MS a ME v terčovej lukostreľbe usporiadané
pod hlavičkou World Archery a World Archery Europe v kategóriách kadeti, kadetky, juniori, juniorky,
muži a ženy).
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V prípade účasti na súťaže v terénnej a 3D lukostreľbe pod hlavičkou WA (MS a ME) bude
športovcovi preplatené štartovné ak sa umiestni do 22. miesta v konečnom poradí a zároveň v 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 8. miesta vrátane a zároveň v prvej polovici štartovného poľa
(počet súťažiacich delený dvomi zaokrúhlený na celé číslo nadol musí byť väčší alebo rovný
umiestneniu športovca). Športovec musí zároveň byť hodnotený v Slovenskom pohári v terénnej a 3D
lukostreľbe. Zoznam súťaží, na ktoré sa vzťahuje možnosť nárokovať si preplatenie nákladov je súčasťou
tohto dokumentu.
V prípade účasti 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.
O zaradenie na reprezentačný výjazd majú právo požiadať aj zdravotne znevýhodnení športovci,
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.

Limit strelca pre účasť na podujatiach riadených WA a WAE je určený ako priemer dvoch najlepších
výsledkov za obdobie posledných 10 mesiacov dosiahnutých na kolách Slovenského pohára,
Majstrovstvách Slovenska a na domácich alebo zahraničných súťažiach registrovaných v kalendári WA
(hviezdičkové preteky). Limit sa určuje k dátumu „Final Entries“. V prípade, že lukostrelec dosiahne
výsledok, ktorý mu zaručuje vyšší limit z nástrelu na danej súťaži, pre vyúčtovanie súťaže sa použije
limit v čase konania danej súťaže.
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Nominácie na všetky plánované preteky uvedené v tomto dokumente budú podľa poradia v
aktuálnom reprezentačnom rebríčku.
Poradie strelcov v reprezentačnom rebríčku je určené na základe limitu a priemer 2 najlepších
výsledkov nie starších ako 3 mesiacov z ktorejkoľvek WA súťaže v kalendári SLZ alebo zahraničnej
asociácie. Poradie sa určuje k dátumu „Final Entries“.

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.

LIMITY REPREZENTÁCIE PRE ROK 2021
Limity pre určenie príspevku SLZ na úhradu nákladov účasti na podujatiach pre mládež

Mládež
RCM

RCW

RJM

RJW

CCM

CCW

CJM

C Limit

610

580

600

560

630

610

650

B Limit

635

605

625

595

655

635

670

A Limit

650

630

640

625

675

655

685

Limity pre určenie príspevku SLZ na úhradu nákladov účasti na podujatiach pre dospelých
Dospelí
RM

RW

CM

CW

C Limit

610

600

677

665

B Limit

635

615

687

675

A Limit

655

635

697

685

Strelec, ktorý vystrieľa miestenku na OH má prednostné právo účasti na OH v Tokiu, V prípade, že
z nejakých dôvodov sa lukostrelec nemôže zúčastniť OH, Predsedníctvo SLZ bude nominovať
športovca podľa priemeru 3 najlepších strelených výsledkov z WA pretekov za posledné 3
mesiace.
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Súťaže s plánovaným výjazdom reprezentácie SLZ na rok 2021 – mládež

EYC Slovinsko Čatež
EYC Rumunsko Bukurešť
CEC podľa kalendára SLZ minimálne 3 súťaže*
Dunajský pohár**
MS Austrália Perth***
*Pre súťaže CEC je výška podielu nákladov SLZ pre limit A a B vo výške 100% a pre limit C je to 50 %.
**Dunajský pohár je plne na náklady SLZ pre nominovaných strelcov
*** MS v Perthe bude hradené iba reprezentantom so splneným A limitom, B limit bude hradené iba štartovné ,
C limit na vlastné náklady

Súťaže s plánovaným výjazdom reprezentácie SLZ na rok 2021 – dospelí

EGP Antalya Turecko
ECH Turecko + Quota Tournament
AWC Paríž Francúzsko + Quota Tournament***
CEC podľa kalendára SLZ minimálne 3 súťaže*
MS Yankton USA**
*Pre súťaže CEC je výška podielu nákladov SLZ pre limit A a B vo výške 100% a pre limit C 50 % z nákladov na
štartovné, ubytovanie a dopravu.
** MS v Yanktone bude hradené iba reprezentantom so splneným A limitom, B limit bude hradené iba štartovné
C limit na vlastné náklady
*** Quota Tournament Paríž je hradený podľa strelených limitov, následné preteky AWC Paríž je na vlastné
náklady. Pre splnené limity A a B je možnosť preplatenia štartovného, ubytovanie je na vlastné náklady.
Súťaže pod hlavičkou SLZ na vlastné náklady – mládež a dospelí

ME hala Koper Slovinsko
EGP Poreč
Veronica’s Cup Slovinsko
Ostatné kolá AWC (AWC Guatemala, AWC Shanghai)
WA European 3D Championschip, Slovinsko
Run Archery Cup Česko
EBHC IFFA Francúzsko
WFAC IFAA Estónsko
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Kroky potrebné pre účasť na výjazde

Výjazd organizovaný SLZ na podujatie World Archery, World Archery Europe
Strelec doručí podpísaný „Štatút reprezentanta“.
Strelec doručí podpísaný „Súhlas so spracovaním osobných údajov pre WA“.
ŠTK overí získanie limitu C vekovej kategórii a divízii.
ŠTK oznámi strelcovi zaradenie do reprezentácie.
Strelec dokladuje zdravotnú spôsobilosť podľa aktuálnej smernice. Dokumenty sa zasielajú na
office@archerysvk.sk.
SLZ zaradí strelca do monitorovacieho programu ADA SR.
Predsedníctvo nominuje strelca na výjazd.
Strelec potvrdí účasť a súhlas s podmienkami výjazdu.
Predsedníctvo rozhodne o účastníkoch výjazdu.
Predsedníctvo vykoná všetky kroky pre zabezpečenie výjazdu (ubytovanie, doprava, registrácia).
Výjazd na vlastné náklady na podujatie World Archery, World Archery Europe
Strelec doručí podpísaný „Štatút reprezentanta“.
Strelec doručí podpísaný „Súhlas so spracovaním osobných údajov pre WA“.
Strelec dokladuje zdravotnú spôsobilosť podľa aktuálnej smernice. Dokumenty sa zasielajú na
office@archerysvk.sk.
SLZ zaradí strelca do monitorovacieho programu ADA SR.
Strelec požiada o registráciu na podujatie.
ŠTK overí získanie limitu C vekovej kategórii a divízii.
Predsedníctvo rozhodne o účastníkoch výjazdu.
Predsedníctvo po dohode so strelcom určí, kto vykoná ktoré kroky pre zabezpečenie výjazdu.
(ubytovanie, doprava, registrácia).
Výjazd na vlastné náklady na podujatie IFAA
Strelec doručí podpísaný „Štatút reprezentanta“.
Strelec požiada o vydanie IFAA scorecard.
Strelec dokladuje absolvovanie súťaže, respektíve súťaží podľa pravidiel IFAA.
ŠTK overí absolvovanie súťaže podľa pravidiel IFAA.
ŠTK oznámi strelcovi zaradenie do reprezentácie.
Strelec dokladuje zdravotnú spôsobilosť podľa aktuálnej smernice. Dokumenty sa zasielajú na
office@archerysvk.sk.
SLZ zaradí strelca do monitorovacieho programu ADA SR.
Strelec požiada o registráciu na podujatie, alebo informuje predsedníctvo o prihlásení
Predsedníctvo rozhodne o účastníkoch výjazdu.
Predsedníctvo po dohode so strelcom určí, kto vykoná ktoré kroky pre zabezpečenie výjazdu.
(ubytovanie, doprava, registrácia).
SLZ potvrdí usporiadateľovi účastníkov jedine v tom prípade, ak títo zdokladujú absolvovanie súťaží
podľa pravidiel IFAA – kópia IFAA scorecard strelca a príslušné výsledkové listiny.
Výjazd na vlastné náklady na podujatie HDH IAA
Strelec doručí podpísaný „Štatút reprezentanta“.
Strelec dokladuje absolvovanie súťaže, respektíve súťaží podľa pravidiel HDH IAA.
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ŠTK overí absolvovanie súťaže podľa pravidiel HDH IAA.
ŠTK oznámi strelcovi zaradenie do reprezentácie.
Strelec dokladuje zdravotnú spôsobilosť podľa aktuálnej smernice. Dokumenty sa zasielajú na
office@archerysvk.sk.
SLZ zaradí strelca do monitorovacieho programu ADA SR.
Strelec požiada o registráciu na podujatie.
Predsedníctvo rozhodne o účastníkoch výjazdu.
Predsedníctvo po dohode so strelcom určí, kto vykoná ktoré kroky pre zabezpečenie výjazdu.
(ubytovanie, doprava, registrácia).
Výjazd na vlastné náklady na podujatie s povinnou registráciou cez World Archery
Strelec doručí podpísaný „Štatút reprezentanta“.
Strelec doručí podpísaný „Súhlas so spracovaním osobných údajov pre WA“.
Strelec dokladuje zdravotnú spôsobilosť podľa aktuálnej smernice. Dokumenty sa zasielajú na
office@archerysvk.sk.
SLZ zaradí strelca do monitorovacieho programu ADA SR.
Strelec požiada o registráciu na podujatie, alebo informuje predsedníctvo o prihlásení
Predsedníctvo rozhodne o účastníkoch výjazdu.
Predsedníctvo po dohode so strelcom určí, kto vykoná ktoré kroky pre zabezpečenie výjazdu.
(ubytovanie, doprava, registrácia).
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