
 Vysokoškolská 
 tělovýchovná jednota  
 technika Praha strojní  ÚTVS ČVUT v Praze   
 

2. Akademické mistrovství České republiky  
v halové lukostřelbě 

Všeobecná ustanovení 
Pořadatel: ÚTVS ČVUT v Praze, ČAUS 

Tech. zabezpečení: Vysokoškolská tělovýchovná jednota technika 
Praha strojní 

Datum: 5. února 2013 

Místo: Víceúčelové sportoviště, Pod Juliskou 4,  
Praha 6 http://goo.gl/maps/sV3V7 

Činovníci: ředitel závodu: Ing. Barbora Forstová 
 hlavní rozhodčí: Václav Luňáček 
 zaštiťující: Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. 

Přihlášky:  jmenovité přihlášky zašlou školy do 14. ledna 
2013 na adresu: 
 Jakub Laciga 
 Jana Masaryka 58, 12000 Praha 2 
 e-mail: jakub@laciga.eu 
 tel: 604 207 778 

V přihlášce uveďte požadavky na ubytování a jméno kapitána 
družstva spolu s kontaktem na něj. 

Rozlosování: provede pořadatel den před závodem 

Ubytování: na kolejích, potřeba nahlásit do 7. ledna. Cena 
cca 250 Kč/noc 

Stravování: přilehlá restaurace, MENZA do 10 min pěšky - 
menu cca 80 Kč 

Startovné: H18 100,- 

Technická ustanovení 

Předpis: závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a 
podle ustanovení tohoto rozpisu 

Sestava: H18 
Třídy: muži, ženy 
Divize: reflexní luk, kladkový luk 
 
Časový rozpis: 8:30 – 9:00 prezence 

 9:00 schůzka kapitánů 
 9:15 slavnostní zahájení 
 9:30 zahájení závodu (4 sady trénink) 
 V polovině cca 15 min. přestávka 
Po skončení závodu bude hodina pauza na oběd a poté cca 
od 13:30 eliminace jednotlivců a eliminace dvoučlenných 
družstev 

 17:00 hod. předpokládané ukončení závodu 
 Vyhlášení do 30 min. od ukončení závodu 
 
Eliminace: jednotlivci: HOS – set systém 

  družstva: HOS - dvoučlenná smíšená (2 
ženy, 2 muži, 1 muž a 1 žena – ve stejné divizi a 
univerzitní příslušnosti, 4x4 šípy), družstva je nutné 
přihlásit během prezentace 

Upozornění: všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, 
závodníci startují v oblečení předepsaném pravidly. 
Střelec musí být k datu pořádání závodu studentem 
vysoké školy - předložení indexu při prezenci. 
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit účast při překročení 
kapacity haly. 

 

v Praze dne 5. 11. 2012  
Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. Ing. Barbora Forstová 
 Ředitel ÚTVS ředitel závodu 


