
 

 

 

Smernica pre činnosť protestovej komisie na súťažiach. 

 Procedúry a  zodpovednosti. 

 

  Vytvorené na základe pravidiel WorldArchery 

 

 

 

Dodržiavanie práv súťažiacich je jednou z najdôležitejších požiadaviek pri každom podujatí SLZ. Je 

nežiadúce, aby konanie iného súťažiaceho, rozhodcu, alebo člena organizačného výboru neférovým 

spôsobom ovplyvnilo výkon, či skóre súťažiaceho. V súlade s tým SLZ schvaľuje pravidlá pre vytvorenie 

protestovej komisie, ktorá sa bude zaoberať námietkami na súťaži a chrániť práva všetkých. 

 

Rozhodnutia protestovej komisie sú konečné, nedá sa voči nim odvolať a môžu zohrať významnú rolu pri 

každej súťaži. Z tohto dôvodu činnosť v tejto komisii je spojená s veľkou zodpovednosťou a službou pre 

lukostreleckú komunitu. Poznaním svojej zodpovednosti a prípravou na protesty môžu organizátori, 

rozhodcovia a členovia komisie významne pomôcť súťažiacim. Komisia sa musí uistiť, že pri daných 

skutočnostiach a okolnostiach a pri zvážení použitia a účelu pravidiel je jej rozhodnutie spravodlivé voči 

všetkým zainteresovaným a je v súlade s najvyššími cieľmi olympijského športu. 

 

 

  Časť 1 - Organizátori 

 

1.1 Vytvorenie protestovej komisie 

 

Trojčlenná protestová komisia (ďalej len „komisia“) pre danú súťaž je vytvorená organizátorom a 

odsúhlasená na schôdzke kapitánov. Do komisie musia byť menovaní aj náhradníci  a to pre prípad, že 

by niektorý z členov komisie nebol v čase podania protestu zastihnuteľný, alebo že by mohlo dôjsť ku 

konfliktu záujmov. Žiadny klub nesmie mať v komisii viacnásobné zastúpenie. Hlavný rozhodca nesmie 

byť členom protestovej komisie. 

 

Členovia komisie musia byť oboznámení s pravidlami danej súťaže. 

 

 



 

 

1.2 - Pripravenosť komisie a športovcov 

 

Organizátor zabezpečí pre komisiu priestor pre riešenie sporu. Taktiež zabezpečí papier, perá a kópiu 

knihy pravidiel alebo elektronický prístup k pravidlám. 

 

Členovia komisie a náhradníci pre danú časť súťaže musia byť počas nej trvalo prítomní v priestore 

športoviska a mali by mať vysielačky alebo iné elektronické prostriedky, ktoré zaručia s nimi rýchle 

spojenie. 

 

  Časť 2 - Členovia protestovej komisie 

 

2.1 – Členstvo v protestovej komisii  

Činnosť člena alebo náhradníka v protestovej komisii (ďalej len "komisia") je spojená s veľkou 

zodpovednosťou.  

 

Člen komisie by mal odmietnuť rozhodovanie v tom prípade, ak existuje reálny predpoklad konfliktu 

záujmov. 

  

Nominovaný člen komisie musí informovať predsedu  komisie alebo organizačný výbor, ak si je vedomý 

nejakého dôvodu, ktorý by mu bránil stať sa členom komisie. 

 

Za členov protestovej komisie sú vymenovaní:  

1. Technický delegát (ako náhradník člen organizačného výboru) – predseda komisie 

2. Rozhodca (ako náhradník 2. rozhodca z iného klubu) 

3.  Strelec (ako náhradník 2. strelec z iného klubu) 

 

Hlavný rozhodca musí byť oboznámený s menami členov komisie. 

 

2.2 Pripravenosť komisie 

Členovia komisie a náhradníci pre danú časť súťaže musia byť počas svojej služby trvalo prítomní v 

priestore športoviska a mali by mať vysielačky alebo iné elektronické prostriedky, ktoré zabezpečia s nimi 

rýchle spojenie. Ak člen komisie alebo náhradník sú nútení z akéhokoľvek dôvodu opustiť športovisko, 

musia to oznámiť predsedovi komisie alebo hlavnému rozhodcovi. Členovia komisie alebo náhradníci by 

mali poskytnúť svoje kontaktné údaje organizačnému výboru, hlavnému rozhodcovi a tiež sebe navzájom, 

vďaka čomu bude možné ich zastihnúť počas podujatia (bez ohľadu na to, či sú práve v službe alebo 

majú pohotovosť),  a to telefonicky, vysielačkou alebo e-mailom. 



 

 

 

2.3 Postup pre podanie protestu 

Protest musí byť podaný písomnou formou tímovým kapitánom alebo priamo športovcom. Oznámenie o 

úmysle podať protest má byť doručené do rúk hlavnému rozhodcovi v časovom limite stanovenom pre 

príslušnú fázu súťaže. Protest musí byť vyhotovený písomnou formou v slovenskom jazyku a prednostne 

na formulári SLZ a musí byť odovzdaný hlavnému rozhodcovi spolu so stanoveným poplatkom. Na 

podanie protestu sa odporúča použiť formulár SLZ, ale nie je to povinné. Podanie iným spôsobom musí 

obsahovať všetky potrebné náležitosti. 

 

Ak protest môže ovplyvniť postup súťažiaceho do ďalšej fázy súťaže, oznámenie o úmysle podať protest 

musí byť doručené do 5 minút od konca príslušného kola alebo súboja, podľa toho, čo nastane skôr. 

Počas  finálových súbojov musí byť oznámenie o úmysle podať protest odovzdané do 5 minút od konca 

súboja alebo pred začiatkom ďalšieho súboja, podľa toho, čo nastane skôr. Písomný protest musí byť 

podaný do 15 minút od konca príslušného kola alebo súboja, podľa toho čo nastane skôr. 

 

Hlavný rozhodca oboznámi predsedu komisie, organizačný výbor a tímových kapitánov s tým, že bol 

podaný protest ako aj s predmetom protestu. Hlavný rozhodca následne oboznámi strany sporu so 

zložením protestovej komisie. 

 

Komisia sa musí zísť v najkratšom možnom čase. Akonáhle sa komisia zíde, musí vykonať nasledujúce 

kroky a to v nasledovnom poradí: 

(a) prečítať a jednoznačne pochopiť protest, 

(b) preštudovať knihu pravidiel, aby mala k dispozícii všetky informácie a odkazy, ktoré by mohli 

ovplyvniť danú záležitosť, 

(c) rozhodnúť podľa obsahu protestu, ktorí svedkovia majú byť predvolaní. 

 

Svedkovia sú predvolávaní v nasledovnom poradí: 

    (a) protestujúca strana, sprevádzaná tímovým kapitánom, ak je to požadované, 

    (b) iné osoby, ktoré mohli byť priamymi svedkami udalosti (je veľmi dôležité nepočúvať informácie "z 

druhej ruky", teda napríklad čo im povedal niekto iný), 

    (c) rozhodca, oficiálny predstaviteľ alebo iná osoba menovaná či obvinená v proteste. Hlavný 

rozhodca môže byť požiadaný o dodanie dôkazov ak postup rozhodcu odrážal zavedený a podrobne 

stanovený postup. 

 

Ak to rozhodca požaduje, môže byť pred komisiu sprevádzaný hlavným rozhodcom. 

 



 

 

 

 

Predseda komisie by mal urobiť čo je v jeho silách, aby všetkých svedkov upokojil. To môže byť 

zabezpečené  na úvod jasným vyhlásením, že komisia potrebuje jednoduché vyjadrenie k skúmanej 

udalosti tak ako ju svedkovia osobne zažili. Títo musia byť upovedomení o tom, že prvotným cieľom 

komisie je chrániť, tam kde je to možné, práva a skóre všetkých zúčastnených. 

 

Akonáhle budú všetci svedkovia predvolaní a v prípade potreby i opakovane, musí komisia protest 

prediskutovať a posúdiť. Členovia komisie musia svoje rozhodnutie prijať na základe písomných 

informácií a svedeckých výpovedí predložených komisii. Za normálnych okolností by členovia komisie 

nemali prijímať svoje rozhodnutia na základe ich vlastných pozorovaní na podujatí, ak tieto neboli 

prezentované  protestujúcou stranou alebo svedkom. Člen komisie nemusel byť totiž svedkom všetkých 

činov, ktoré môžu byť relevantné. Člen komisie by nemal zakladať svoje rozhodnutie na komentároch 

tretích strán, ktoré nie sú svedkami vypovedajúcimi pred komisiou. 

 

Rozhodnutie má byť v prvom rade jednomyseľné, v prípade potreby platí aj rozhodnutie nadpolovičnej 

väčšiny členov komisie.  

 

Záverečné rozhodnutie bude bezodkladne  oznámené osobe, ktorá podala protest, ostatným 

zainteresovaným stranám, hlavnému rozhodcovi a organizačnému výboru a to pred začiatkom ďalšej fázy 

súťaže alebo pred vyhlásením víťazov. Komisia vydá písomné stanovisko obsahujúce jej zistenia a 

rozhodnutie  najneskôr 3 pracovné dni po súťaži. Za vydanie stanoviska zodpovedá predseda komisie. 

 

2.4 Usmernenia pre činnosť komisie 

 

Protestová komisia zabezpečuje ducha spravodlivosti v súťažiach a férové uplatňovanie pravidiel. 

Komisia chráni práva súťažiacich rovnako ako rozhodcov, ktorí vykonávajú svoju prácu zodpovedne. 

 

Konkrétne rozhodnutie komisie nie je právnym precedensom, ktorý je záväzný pre budúce protestové 

komisie. V súlade s tým by nemala komisia brať do úvahy to, čo bolo vykonané predchádzajúcimi 

protestovými komisiami. Je na to niekoľko dôvodov. Po prvé, rozhodnutie konkrétnej komisie sa opiera o 

unikátne skutočnosti a okolnosti daného prípadu, ktoré nemusia byť známe iným komisiám. Po druhé, 

rozhodnutia musia byť pripravené rýchlo a priamo na športovisku ľuďmi, ktorí nie sú vyškolení v písaní 

právnych rozhodnutí. Po tretie, komisia, veľmi pravdepodobne, nebude mať možnosť skúmať rozhodnutia 

predchádzajúcich komisií pred stanovením výsledku prípadu. 

 

Je dôležité, aby pravidlá boli dodržané bez ohľadu na akýkoľvek osobný názor jednotlivých členov komisie 

až k ich úplnej podstate. Očakávanie, že pravidlá budú dodržané je základnou požiadavkou 



 

 

organizovaného športu. Avšak komisia musí vziať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti pri zvažovaní, 

akým spôsobom uplatniť pravidlá v konkrétnom prípade. 

 

 

Zatiaľ čo každý prípad je unikátny, existujú niektoré usmerňujúce princípy, ktoré treba mať na pamäti: 

a) Komisia musí byť opatrná v odopretí bodového zisku športovcovi, pokiaľ na to nie je špecifické 

oprávnenie v pravidlách. 

b) Ak ide o udalosť, ktorá by umožnila odoprieť body, no nebola by jednoznačne preukázateľná, tak 

každá neistota má byť posúdená v prospech športovca. 

c) Ak športovec nevystrelí šíp v predpísanom čase kvôli chybe oficiálneho predstaviteľa alebo z 

bezpečnostných dôvodov, športovcovi má byť pridelený čas na vystrelenie šípu. 

 

 

Je možné, že rôzne pravidlá môžu v konkrétnom prípade podporovať rôzny výsledok. Osoba podávajúca 

protest môže poukazovať na jednotlivé pravidlo, ktoré podporuje jeho pozíciu, zatiaľ čo osoba reagujúca 

na sťažnosť môže veriť, že iné pravidlo preváži. Môže sa zdať, že platia obe pravidlá, ale vedú k rôznym 

výsledkom. Komisia nesmie slepo aplikovať niektoré pravidlo bez uváženia. Použitie daného pravidla 

musí byť spravodlivé vzhľadom na skutočnosti a okolnosti prípadu. Pri rozhodovaní o tom ako konkrétne 

pravidlo použiť v danej situácii má komisia vždy zvážiť čo je účelom daného pravidla. 

 

 

Táto smernica vrátane príloh bola schválená predsedníctvom Slovenského lukostreleckého zväzu dňa 

21.12.2019 

 

Príloha: Formulár protestu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Formulár protestu (vypíšte čitateľne, najlepšie paličkovým písmom)

(označte krížikom)

Toto je oznámenie o úmysle podať protest.

Toto je protest.

Názov klubu protestujúceho

Protest podáva (označte krížikom)

tímový kapitán meno a priezvisko:

športovec meno a priezvisko:

iná osoba meno a priezvisko:

funkcia na súťaži:

Dôvod protestu

Tento protest je proti...

Popis protestu

Som presvedčený, že popísaná akcia je v rozpore s nasledujúcim pravidlom:

Čestne prehlasujem, že uvedené skutočnosti sú pravdivé.

K protestu prikladám administratívny polatok v predpísanej výške.

podpis protestujúceho

Oznámenie o úmysle podať protest / protest bol prijatý hlavným rozhodcom

Dátum, hodina, minúta:

Meno a priezvisko:

podpis hlavného rozhodcu


