Zápis z valného shromáždění „České 3D lukostřelby“,
konané dne 6. 10. 2012
Místo konání: Sedmihorky - Autocamp Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, restaurace Skalák
Čas zahájení: 15:30
Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva mandátové komise
5. Schválení jednacího řádu VS
6. Zpráva o činnosti svazu za předchozí období
7. Zpráva o dosavadní činnosti předsednictva
8. Zpráva o hospodaření
9. Diskuse k předloženým zprávám
10. Schválení zpráv
11. Zajištění sezóny – soutěžní řád
- kritéria pro vyhodnocení poháru
- kalendář závodů
12. Různé
13. Návrh usnesení
14. Schválení návrhu usnesení
Bod 1) M. Sodja zahájil VS a ujal se vedení VS
Bod 2) Volba komisí:
Komise mandátová: P. Šrut, J. Jelínek
Komise volební: P. Urban, S. Švarc
Komise návrhová: J. Obročník, J. Sedláček
Bod 3) M. Sodja navrhl změnu programu, vsunutím nového bodu č. 11 – Volba předsedy Svazu Č3D.
Další body byly přečíslovány následovně:
11. Volba předsedy Svazu Č3D
12. Zajištění sezóny – soutěžní řád
Kritéria pro vyhodnocení poháru
Kalendář závodů
13. Různé
14. Návrh usnesení
15. Schválení návrhu usnesení

O návrhu změny v programu bylo hlasováno jednohlasně

Bod 4) Zpráva mandátové komise:
Mandátová komise po kontrole účasti členů na VS prohlašuje, že shromáždění je
usnášeníschopné s počtem 112 mandátů ze 201 (tj. nadpoloviční většina, 55,72 %)
Bod 5) Schválení jednacího řádu VS
Jednací řád schválen jednohlasně.
Bod 6,7) Zpráva o činnosti svazu za předchozí období.
Sekretář Svazu M. Sodja za předsednictvo přednesl zprávu o činnosti Svazu a předsednictva za
uplynulé období od poslední VS uskutečněné 3. 6. 2012:
Byla jménem Svazu podána žádost o přistoupení do IFAA, v měsíci říjnu bude rozhodnuto na
VS IFAA rozhodnuto o přijetí České 3D lukostřelby do této organizace
Byl proveden překlad pravidel IFAA a budou umístěny na webových stránkách Svazu
k volnému stažení
Bod 8) Sekretář Svazu M. Sodja přednesl zprávu o hospodaření:
Hotovost na účtu Svazu ke dni konání VS cca 45 000,- Kč
- Očekávaný příjem bude za licence Svazu v částce cca 50 000,- Kč
Bod 9) K předloženým zprávám nebyla žádná diskuze.
Bod 10) Předložené zprávy byly schváleny jednohlasně.
Bod 11) Na předsedu Svazu Č3D byl členy navržen stávající sekretář Svazu p. Michal Sodja, který
kandidaturu přijal.
Bylo hlasováno o novém předsedovi Svazu Č3D – jednohlasně, nikdo se nezdržel a nikdo nehlasoval
proti.
Bod 12) Zajištění sezóny – soutěžní řád:
VS rozhodlo o následujících změnách v soutěžním řádu:
- Kategorie „FRENDS“ je v Soutěžním řádu pro sezónu 2012/13 zrušena
- Změna v textu pro kategorii MINIS v následujícím znění: Pořadatel umístí na trať bílý kolík, ve
vzdálenosti 5 ÷ 27 m
- Přestup mezi věkovými kategoriemi: závodníci věkových kategorií mládeže mohou na
závodech startovat v soutěžích vyšších věkových kategorií, pokud je předpoklad že se
příslušné věkové kategorie nenaplní
- Změna v počtu rozhodčích na závodním okruhu: Na jednom závodním okruhu musí být
minimálně 1 rozhodčí
- Změna v povinnosti rozhodčího: Rozhodčí zkontroluje před závodem bezpečnost trati a dbá
na dodržení maximálních vzdáleností pro příslušnou metu
Platné znění Soutěžního řádu pro soutěžní rok 2012/13 je v příloze tohoto dokumentu.
Dále VS rozhodla o následujícím:
- Mistrovství ČR v 3D – finále bude řešeno následujícím způsobem:
o Pořadí v kvalifikaci bude ohodnoceno handicapem (30; 26; atd. bodů – bude
upřesněno v rozpisu MČR)

-

-

o Vítěz soutěže bude určen součtem handicapu a nástřelu z finálového kola
Ve výsledkových listinách ČP nebudou uváděni střelci bez platné licence
Pořadatel závodu v seriálu ČP musí splnit následující kritéria:
o Dostatečná kapacita parkovacích (odstavných) míst pro vozidla účastníků
o Shromaždiště (odstavné plochy) musí být dostupné osobním automobilem běžné
kategorie
o Cena startovného je stanovena max. včetně jídla v následujících částkách:
 Dospělí, senioři atd.: 400,- Kč
 Kadeti
250,- Kč
 Minis
150,- Kč
V případě, že je pro pořadatele obtížně zajistit stravu v přijatelné kvalitě a cenové hladině,
nebude ji zajišťovat a max. výše startovného snížena o 100,- Kč, tj. 300/150/50 Kč dle
kategorie. V případě nezajištění stravy musí být ale zajištěno sociální zázemí formou
mobilních WC, vhodného přístřeší s dostatečnou kapacitou a odstavných ploch pro vozidla
účastníků.
Platnost soutěžního řádu je od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013

Bod 13) V diskuzi byly projednávány různé návrhy přítomných členů svazu Č3D:
- Svaz uspořádá 1 ukázkový závod dle pravidel IFAA
- Na www stránkách bude zveřejněn seznam členů svazu, kteří mají zaplacenou licenci
Bod 14) Návrh usnesení z Valného shromáždění České 3D lukostřelby:
- VS schvaluje volbu předsedy Svazu Č3D pana Michala Sodju
- VS pověřuje předsedu svazu dokončením pojistky pro Svaz
- VS schvaluje změny v Soutěžním řádu dle bodu 12 tohoto zápisu
- VS ruší přestupní řád schválený VS ze dne 22. 11. 2008 a schvaluje „Směrnici pro přestup“ ve
znění, které předložilo předsednictvo
- VS schvaluje kalendář závodů ČP na sezónu 2012/13
- VS schvaluje záměr slavnostního vyhlášení celkových výsledků ČP za sezónu 2012/13 bude
provedeno na MČR po prvním soutěžním dni.
Bod 15) Usnesení bylo přijato jednohlasně, tj. 112 mandáty.

VS bylo zakončeno v 17:15.
Zapsal P. Šrut
V Sedmihorkách 6. 10. 2012

