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Pravidlá distribúcie setov JOMA sú nasledovné: 

- základný set oblečenia(3ks)- mikina, dlhé a krátke nohavice budú reprezentantom a
členom CTM poskytnuté za 50% nákupnej ceny ( po 1 ks), 50% na tento základný set
prispeje SLZ. Predpokladaná cena setu vrátane potlače je 48 Eur. Cena pre strelca je 24
Eur.
Pre strelca ako i jeho osobného trénera¸ ktorí sa budú zúčastňovať medzinárodnej terčovej
súťaže pod hlavičkou SLZ, bude nutné vlastniť aspoň základný set.

- doplnkové oblečenie si bude môcť každý objednať podľa svojho výberu (nie je to
povinné, ale niektoré kusy sú doporučené).

13,90Eur 
18,50Eur 
20,50 dámska / 19,50 pánska 
50,20* 
15,50Eur 

• Bunda do dažďa
• Termo tričko
• Bunda voľnočasová
• Softshell bunda ERREA
• Ruksak
• Šiltovka 8,20Eur 

Všetky ceny sú zvýhodnené pre potreby SLZ na základe dohody s dodávateľom. 

*Softshell bundy, ktoré sú v súčasnosti používané reprezentáciou SLZ, budú poskytnuté na
odpredaj za zvýhodnenú cenu 27 Eur. (prednostne pre súčasných reprezentantov)

Pripájame prehľad veľkostí, ktoré si strelci odskúšali, prosím, prekontrolujte si 
ich + upresnite počet kusov jednotlivého oblečenia( kto chce, môže si objednať aj viac 
kusov).  

Reprezentačné oblečenie tak bude mať každý vo svojom vlastníctve. 

http://www.archerysvk.sk/
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Pravidla pre prideľovanie reprezentačných tričiek: 
Členovia CTM  – nárok na jedno bezplatné tričko každé 2 roky. 

- Účastník Dunajského pohára má nárok na jedno tričko. Ak je na súťaži používané 
reprezentačné tričko, tak má nárok len ten strelec ktorý, ešte tričko nevlastní.

- každé ďalšie tričko si musí prikúpiť

Reprezentačné výjazdy WA-terčová 

- Výjazdy organizované SLZ hradené SLZ (ME, MS, AWC, EGP) nárok na 2 bezplatné 
tričká každé 2 roky.
- Výjazd pod hlavičkou SLZ na vlastné náklady (napr. Veronica Cup) 1 bezplatné tričko 
pre strelcov bez limitu každé dva roky a 2 bezplatné tričká pre strelcov s limitom každé dva 
roky. Pre strelcov bez limitu je možnosť prikúpiť extra 1 tričko za 50%ceny
- CEC výjazdy pod hlavičkou SLZ, nárok na jedno tričko každé 2 roky.

Reprezentačné výjazdy WA terénna, 3D a IFAA 

- Nárok na jedno bezplatné tričko a druhé za 50% ceny každé dva roky.

Nárok na tričko po dvoch rokoch má strelec, ktorý sa v priebehu dvojročného obdobia 
zúčastnil aspoň 4 výjazdov. 

V prípade, že je na výjazd navrhnuté špeciálne tričko pre určitý výjazd, toto je dodané každému 
účastníkovi výjazdu zadarmo. Pri jednodňových súťažiach jedno tričko, pri dva a viac dňových 
súťažiach 2 tričká. 

Osobní tréneri si musia zakúpiť reprezentačné tričko. 

Tréneri nominovaní SLZ na výjazd pod hlavičkou SLZ dostanú dve tričká „Coach“ zadarmo 
každé dva roky. 
Aktuálna cena trička je 21,90 Eur. *

Schválilo predsedníctvo SLZ  21.04.2021

* platí pre rok 2021

http://www.archerysvk.sk/



