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• Súťažiaci zasielali pdf súbor s nastrieľanými terčami

• Celkové poradie ligy ako priemer z rebríčkov oboch častí 

• Každé kolo končilo v pondelok o 9:00

• Rebríček každej časti priemer z dvoch najlepších a dvoch najhorších 

• Pravidlá jednoduché, strieľalo sa v doma alebo v kluboch



• Vznikla ako reakcia na lockdown vyhlásený od 16.10.2020

• Účastníci z 5 krajín Slovensko, Čechy, Francúzsko, Anglicko, Poľsko

• Súťaž jednotlivcov v disciplínach VzPi 60, VzPi 40, VzPu 60 a VzPu 40

• Pozostávala z dvoch častí, zimná a jarná, každá časť z ôsmich kôl

• Ako prvá online súťaž na Slovensku začala 19. 10. 2020











• 16 najlepších v každej disciplíne postúpilo do finále

• Systém tvorby párov bol zverejnený až po skončení online časti

• Na finále sa vytvorili zmiešané páry – puškár+pištoliar – 40+60

• 8 najlepších z každej disciplíny si vyberalo partnera do páru z 9-16

• Online časť slúžila ako kvalifikácia na živé finále 



• Na finále nemohli prísť zahraniční účastnici, len češi prišli

• Z každého koša sa jeden pár dostal do finále o 1. až 4. miesto

• Vo finále mohli nastúpiť aj náhradníci (v poradí ligy na 17. mieste a ...) 

• Vo finále bolo 32 párov rozdelených do 4 košov

• Živé finále sa kvôli obmedzeniam konalo až 12.6.2021 v Martine 





• V druhom kole na 20 výstrelov len 2 najlepšie páry z každého koša 

• Vo finále  o 1.-2. miesto úspešnejší pár z 3. kola z C1+C2 a C3+C4  

• V treťom kole na 10 výstrelov len najlepší pár z každého koša

• Vo finále  o 3.-4. miesto menej úspešný pár z 3. kola z C1+C2 a C3+C4 

• Prvé kvalifikačné kolo všetkých 32 párov na 30 výstrelov, na desatiny





• Všetky ostatné kolá a finálové súboje na elektronický terč Inband

• Tombola s cenami pre všetkých účastníkov finále

• Každá prestávka medzi jednotlivými kolami vyplnená programom

• Vyhlásenie výsledkov online ligy diplomy a ceny

• Prvé kolo pre všetkých 32 párov sa strieľalo na papierové terč



• Najprv finále o 3. miesto, oba páry po 2 výstrely, do 16 bodov



• Nakoniec finále o 1. miesto, oba páry po 2 výstrely, do 16 bodov



• Sponzori darovali ceny za vyše 7500 eur 

• Víťazný pár získal vzd. pušku a pištoľ PARDINI 

• Druhý pár získal dva elektronické terče Inband

• Tretí pár získal dva elektronické simulátory SCATT

• Hodnotné ceny získal aj štvrtý až ôsmy pár





Čo sme sa naučili?



• Dôveruj, ale preveruj – kontrola terčov, našlo sa jedno „nedorozumenie“

• Sú strelci, ktorým online liga vyhovuje viac ako živé preteky 

• Každý kto si nadhodnocuje online výsledky zlyhá v živom finále

• Ľudia oceňujú priamu komunikáciu, pochvalu za dobrý výsledok

• Aj keď je to niekedy ťažké, ale je potrebné ľuďom veriť



• Ak výsledky spracúva viac ľudí, je potrebné zabezpečiť kontrolu

• Zaujímavé ceny pre víťazov robí súťaž príťažlivejšou 

• Vhodné vyvinúť softvérové riešenie na spracovanie výsledkov

• Strelcov zaujíma ako strieľajú iní strelci – zverejnenie terčov

• Komplikovaná administratíva s vyhodnocovaním



• Strelci priam čakali na čo najskoršie zverejnenie výsledkov

• Nezverejnenie kvalifikačného kľúča zabráni taktizovaniu s umiestnením 

• Zasielanie výsledkov zo živých pretekov neumožňuje zaslať terče

• Formát zmiešaných párov (puškár+pištoliar) sa veľmi páčil

• Strelci ocenili zhotovenia videa z finále – mohli sa vidieť ako strieľajú



Čo zmeniť do budúcna?



• Ak výsledky spracúva viac ľudí, je potrebné zabezpečiť kontrolu

• Zverejňovať rozhovory, postrehy, videoblog o súťaži

• Vhodné vyvinúť softvérové riešenie na spracovanie výsledkov

• Informácie poskytovať len na jednom mieste

• Zmeniť frekvenciu jednotlivých kôl – raz za 2 týždne alebo za mesiac



Má zmysel organizovať 
online ligy aj keď nebudú 

COVID obmedzenia?



Ďakujem za pozornosť
www.onlineliga.sk


