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Stručný popis:
Lukostreľba je jednou z najstarších ľudských činností a v súčasnosti sa stala populárnym a unikátnym
športom dostupným pre všetky vekové kategórie a tiež pre telesne znevýhodnených ľudí. Slovensko
malo v lukostreľbe v roku 2016 zastúpenie športovcov i na letnej olympiáde. Tento šport má pozitívny
vplyv nielen na fyzický rozvoj zdatností, ale rozvíja a posilňuje i psychické vlastnosti ako sebadisciplína
a sebakontrola. Mládeži prináša zdravé súťaženie, zábavu a dospelým i veľký relax odpútaním sa od
všedných povinností.
Projektom dvoch atraktívnych lukostreleckých súťaží chceme priblížiť a ponúknuť tento šport širokej
verejnosti, ktorá bude môcť svoje nadšenie ďalej rozvíjať na lukostrelnici v Sásovej.
Pre realizáciu nášho projektu potrebujeme zabezpečiť rozšírenie sortimentu a výbavy lukostreleckého
materiálu, ktorý je pre fungujúci lukostrelecký klub a jeho rozpočet veľmi vysokou položkou. Projekt
zvýši funkčnosť a kvalitu jestvujúcej strelnice a má dlhodobé využitie i po jeho ukončení. Ponúkne
širokej verejnosti možnosť aktívneho trávenia voľného času priamo v lokalite sídliska Sásová.

Opis projektu:
Lukostrelecké súťaže pre širokú verejnosť budú nielen prehliadkou lukostreleckej techniky a techniky
samotnej streľby z luku, ale i ukážkou prípravy na súťaž a skúškou v rôznych lukostreleckých
disciplínach ako terčová streľba, 3D a terénna streľba. Ponúknu tiež možnosť získania zručnosti v
používaní fúkačky. Podujatia budú prebiehať v lukostreleckom areáli v Sásovej na Magurskej 16 a na
futbalovom ihrisku ZŠ na Pieninskej ulici. Súťaže sú plánované na jún a august 2017 vo víkendových
dňoch. Atraktivitu týchto podujatí zvýšia aj možnosti lukostreleckého areálu, ktorými sú lezecká stena,
slackline, petanque ihrisko, tag-archery aréna (niečo ako paintball) a funtargetround (streľba z kolena,
pomocou zrkadla, na pohyblivú guľu ...).
Dobrovoľný realizačný tím zložený zo skúsených členov lukostreleckého klubu zorganizuje a zabezpečí
celodenný program víkendových súťaží, ocenení a doplnkových aktivít ponúkaných lukostreleckým
areálom. Účastníci budú mať možnosť ponuky jednoduchého občerstvenia priamo v areáli strelnice.
Cieľom projektu je predstavenie lukostreľby ako jedného z olympijských športov a jeho ukážka v
atraktívnej súťažno-rekreačnej forme širokej verejnosti z Banskej Bystrice s možnosťou ďalšieho
rozvoja zručností a talentu. Pre komunitu lukostrelcov je tu aj rozšírenie možností, kvality a vybavenia
pre pribúdajúci počet záujemcov o tento šport v našom meste.

Aktivity projektu a časový harmonogram:
jún 2017 - nákup materiálu, príprava, propagácia a realizácia 1. súťaže Banskobystrický šíp
júl 2017 - vyhodnotenie priebehu 1. podujatia
august 2017 - nákup materiálu, príprava, propagácia a realizácia 2. súťaže Banskobystrický šíp
september 2017 - vyhodnotenie priebehu 2. podujatia a návrhy do ďalšieho obdobia

Miesto realizácie projektu:
Magurská 16, 97411 Banská Bystrica, bývalá ZŠ na Magurskej ulici
Pozemok v k. ú. Sásová p. č. 2495/176 je vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica.

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Nákup terčov na preteky (príloha č.1 )

4971,- €

Celkový rozpočet projektu v €:

4971,-€

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Celý projekt bude realizovaný dobrovoľníkmi a členmi lukostreleckého oddielu Lukostrelec BB, ktorí
majú skúsenosti s organizáciou lukostreleckých súťaží oddielového aj celoslovenského významu. Obe
súťaže budú jednodňové a dobrovoľníci zabezpečia organizáciu, propagáciu podujatí, prípravu
materiálu, strelnicu, predvedenie techniky a celý chod súťaže.

