Zápis z valného shromáždění „České 3D lukostřelby“,
konané dne 5. 10. 2013
Místo konání: Sedmihorky - Autocamp Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, restaurace Skalák
Čas zahájení: 16:30
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Volba mandátové komise
Schválení programu
Zpráva mandátové komise
Schválení jednacího řádu VS
Zpráva o činnosti svazu za předchozí období
Zpráva o dosavadní činnosti předsednictva
Zpráva o hospodaření
Diskuse k předloženým zprávám
Schválení zpráv
Zajištění sezóny - Český pohár 2013-2014
1) podle jakých pravidel
2) kritéria pro vyhodnocení
3) V případě změny pravidel úprava kap. 3 soutěžního řádu (články 1, 5, 6, 15, 18)
4) kalendář závodů
5) způsob ukončení sezóny a vyhodnocení ČP
6) účast na ME ve 3D v Confolens
12. Různé - návrh Itaclubu, návrh Arni Valteřice,
 návrh Itaclub - otevření kategorie TRRB Ženy v ČP
 návrh předsednictva
13. Návrh usnesení
14. Schválení návrhu usnesení
Bod 1) M. Sodja zahájil VS a ujal se vedení VS
Bod 2) Volba komisí mandátové:
Komise mandátová: P. Šrut, V. Siegel
Bod 3) Schválení programu VS – program byl schválen jednomyslně
Bod 4) Zpráva mandátové komise:
Mandátová komise po kontrole účasti členů na VS prohlašuje, že shromáždění je usnášeníschopné
s počtem 123 mandátů z 229 (tj. nadpoloviční většina, 53,71 %) viz „Prezenční listina“ v příloze tohoto
dokumentu
Bod 5) Schválení jednacího řádu VS
Jednací řád schválen jednohlasně.
Bod 6,7) Zpráva o činnosti svazu za předchozí období.
Předseda Svazu p. M. Sodja za předsednictvo přednesl zprávu o činnosti Svazu a předsednictva za uplynulé
období od poslední VS uskutečněné 6. 10. 2012:
Text zprávy je samostatnou přílohou tohoto dokumentu

Bod 8) Předseda 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 návrh předsedy Svazu Č3D byl z předsednictva odvolán p. Zbyněk Ambrož pro pasivitu.
Návrh předsedy Svazu České 3D lukostřelby byl jednohlasně přijat, nikdo se nezdržel a nikdo nehlasoval proti.
Dále navrhuje kooptovat do předsednictva jako nového člena pana Petra Maralíka z klubu ARNI Valteřice.
Návrh předsedy Svazu České 3D lukostřelby byl jednohlasně přijat, nikdo se nezdržel a nikdo nehlasoval proti.
Bod 12) Návrh předsednictva a 1. KLK na úpravu Pravidel dle IFAA pro soutěžní rok 2013 – 2014 Českého
poháru.
VS rozhodlo o následujících úpravách v soutěžním řádu a pravidlech:
- Návrh na možnost opravy zbraně v průběhu turnaje
o Oprava k provedení na místě do 15 minut max. + 2 výstřely na již odstřílený terč
 Schváleno jednomyslně
- Při odražení šípu před terč možnost vystřelení nového šípu
 Hlasováno následně:
 Pro 111 mandátů
 Proti 12 mandátů (zástupce 1. KLK)
- Možnost vytahování šípů zůstává v souladu s pravidly IFAA
- Do soutěžního řádu bude doplněna následující věta:
o Mistrovství České republiky se může zúčastnit závodník, který má v příslušném soutěžním roce
odstřílený alespoň jeden závod v národní soutěži (pro české závodníky je platný závod Českého
poháru)
- O jednotlivých návrzích, které předložilo Předsednictvo Svazu, 1. KLK a Klub Arni Valteřice nebylo
samostatně hlasováno, jednotlivosti z těchto návrhů byly diskutovány v předchozích bodech.
Jednotlivé návrhy jsou přílohou tohoto zápisu.
Bod 13) Návrh usnesení z Valného shromáždění České 3D lukostřelby:
- VS schvaluje zprávu předsednictva za uplynulé období
- VS schvaluje změny v Soutěžním řádu a pravidlech pro české soutěže dle pravidel IFAA dle bodu 12
tohoto zápisu
- VS schvaluje kalendář závodů ČP na sezónu 2013/14
- 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. 123 mandáty.

VS bylo zakončeno v 18:50.
Zapsal P. Šrut
V Sedmihorkách 5. 10. 2013

