
6. MČR v 3D lukostřelbě 
 

A. Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel:   Český lukostřelecký svaz 

 

Tech. zajištění:  LK Phoenix Kostelec, z.s 

 

Termín:   5.10.2019 

 

Místo konání: 

 

Hotel Lázně Kostelec: Lázně 493, Zlín - Kostelec, 49.2535019N, 17.6997014E 

 

Činovníci:  

Ředitel závodu:  Radka Navrátilová 

Traťový ředitel:  Ludvík Čuba 

Zástupce ČLS:  Martin Zahradník 

Hlavní rozhodčí:  Kateřina Končalová 

 

Přihlášky: přihlášky zaslat do 28. 09. 2019 na adresu: stk@czecharchery.cz a 

kopii navratilova@eradesign.cz 

 

Rozlosování do skupin: provede technicky zajišťující spolek dne 4.10.2019 

 

Startovné:   

V ceně startovného je oběd a pohoštění. 

- jednotlivci 450 Kč 

- junioři, kadeti 300 Kč 

- děti 150 Kč 

 

 

Ubytování:  

Možné přímo na místě v hotelu.  

Hotel Lázně Kostelec: Lázně 493, Zlín - Kostelec, tel.: 577 152 111, 

https://www.hotel-kostelec.cz/ 

 

Cena za ubytování bude dohodnuta nižší, je třeba se při rezervaci nahlásit 

jako závodník MČR. 
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B. Technická ustanovení 

 

Předpis: Závodí se podle pravidel WA 3D + eliminace finále (bude 

upřesněno dle množství závodníků). Podmínky pro účast je lukostřelecká 

licence a absolvování alespoň jednoho závodu, zařazeného do kalendáře 

ČLS v dané sestavě do 29.9.2019 včetně. 

Sestava: okruh 24 terčů (3D figur)  

 

Třídy:  
pořadatel si vyhrazuje nenaplněné třídy sloučit. 

 
Třída                         Věk                      Ročníky 

žáci/žákyně 6-8 let          6 –   8 let včetně     2011 – 2013 
žáci/žákyně 9-10 let    9 – 10 let včetně    2009 – 2010 

mladší žáci/žákyně     11 – 12 let včetně   2007 – 2008 

starší žáci/žákyně      13 – 14 let včetně    2005 – 2006 
kadeti/kadetky          15 – 17 let včetně    2002 – 2004 

junioři/juniorky         18 – 20 let včetně   1999 – 2001 
muži/ženy               21 – 49 let včetně    1970 – 1998 

senioři/seniorky       50 – xx let               19xx – 1969 

 

Kategorie: reflexní luk, kladkový luk, holý luk, instinktivní luk, dlouhý luk 

 

Omezení: omezení podle kapacity okruhu 

 

Časový harmonogram: 

Registrace:   8:00-9:30 hod.  

Začátek soutěže:  10:00 hod. 

Vyhodnocení:   po ukončení soutěže 

 

Upozornění: 

1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci startují v 

řádném sportovním úboru. 

2. Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním 

náčiní. 

3. Zákaz vstupu se zvířaty na trať. 

4. Zákaz kouření v prostorách konání závodu. 

 


