
Přebor holých luků 

v terčové lukostřelbě  

pro rok 2018 
 

 
A. Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 
 
Tech. zajištění: LK CERE 
 

Datum: 30. června 2018 

 
Místo konání: Lukostřelnice LK CERE,  
  Skalská 1058/5, 142 00 Praha 4 - Libuš 
 
 
Činovníci: ředitel závodu:  Tereza Zahálková  

 zástupce ČLS: Martin Zahradník/Tereza Zahálková 
 techn.delegát: Martin Zahradník 
 hlavní rozhodčí: Alice Korbelová 
 rozhodčí : Ivan Raich, Jaromír Vikukel, 
    Ladislav Žák, David Vostřez 

 
Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva 

 zašlou oddíly a kluby do 18. 6. 2018 na adresy:  
  
 Martin Zahradník  Tereza Zahálková                   

 stk@czecharchery.cz   zahalkova@lkcere.cz   
 
Rozlosování:  provede technicky zabezpečující klub 27. června 2018 
 
Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje. 
                                

 
Úhrada: úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných 

předpisů 
 
Startovné: jednotlivci 400,- Kč 
 

 
 
 
 

 
B. Technická ustanovení: 
 

Předpis: závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS  
 pro sezónu 2017/2018 a podle ustanoveních tohoto rozpisu. 
 
Sestava: WA720, ŽWA720 (starší žáci 2x30m, mladší žáci 2x20m)  

   sestavy pro holé luky 
 
Kategorie: holý luk - muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, 

kadetky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 
 
Soutěž: jednotlivci včetně eliminací 
 sčítaná oddílová družstva dle SŘ 5.3.1 

 
Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí pro sezónu 

2017/2018, kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro Přebor ČR 
viz Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2017/2018 

 
Časový rozpis : 
  

Sobota 30.6.2018 
08:00 - 08:40     rozstřílení na tréninkové střelnici a kontrola náčiní 
08:45             schůzka kapitánů  
09:00             slavnostní zahájení 

09:15   trénink 
09:45   zahájení závodu, v polovině 20 minut přestávka; 

 
Po skončení kvalifikace budou navazovat eliminace jednotlivců 
 
Cca 15:00  slavnostní vyhlášení 
 
Tituly a ceny : Dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.3.4. 
 

Upozornění –  
1/ Všichni závodníci startují na vlastní materiálové a zdravotní nebezpečí.  

2/ Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech a po     
    přezutí do sálové obuvi. 
3/ Zákaz použití CAMO BAREV na oblečení, doplňcích a  na sportovním náčiní. 
4/ V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat. 
 

V Praze dne 29. 05. 2018 
 
         Martin Zahradník v. r.              Tereza Zahálková v. r.              
          předseda STK ČLS                     ředitel závodu 
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