
    
 

 

   
 

 

 
Rozpis závodu v halové lukostřelbě 

 

Vánoční turnaj 
 
  A. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ                                              
 
Pořadatel         :   LO TJ Jiskra Humpolec                      
Datum                :   sobota 22. prosince 2018 
Místo                :   Humpolec, sportovní hala,Tyršovo náměstí 745 
            
Ředitel závodu  :   Stanislav Bláha tel. 608 447 081 
Hospodář  :   Markéta Žaloudková  
Správce areálu :   Jana Suková 
Hlavní rozhodčí      :   ing. Alice Korbelová, Miroslav Háva 
  
Přihlášky         :   jmenovité přihlášení je možné do 17. prosince  2018  v systému 
     Rcherz a nebo přímo emailem  na adresu : 
                    lukostrelbahumpolec@seznam.cz  
        
Rozlosování         :   provede pořadatel den  před  závodem  
 
Ubytování         :   pořadatel nezajišťuje, nabízíme možnost nocování v sokolovně 
 
Občerstvení         :   zajištěno v kantýně sokolovny 
                   
Úhrada        :   úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných  

    předpisů 
 
Startovné  :   žactvo 150,-Kč 
                                  dospělí a dorost 250,-Kč   
                                  nečlenové ČLS 350,-Kč 
 
 



 
B. TECHNICKÉ USTANOVENÍ 
      
Předpis :    závodí se podle pravidel WA a Soutěžního řádu ČLS a dle ustanovení  
                  tohoto rozpisu  
 
Sestava :  H18  ( RL a KL terč 40cm plný nebo redukovaný sloupeček, senioři  
                          LasVegas, 
                 HL plné terče o průměru  40 cm ) 
                 ŽH18, starší žáci – terč o průměru 60 cm;   
    mladší žáci - terč o průměru 80 cm 
                 ŽH10 děti do 10ti let - terč o průměru 80cm  
    a děti do 8mi let terč o průměru 80cm )   
 
Soutěž :   Divize - olympijský luk, kladkový luk, holý luk, instinkt. Luk 
                Třídy - všechny věkové třídy v rámci ČLS 
 
Startují :  řádně přihlášení závodníci . Pořadatel si vyhrazuje právo omezit účast při  
                naplnění kapacity haly. 

 

Vložený závod – O Vánoční pohár 
 Vyřazovací souboje (eliminace) jednotlivých divizí dle  
 výsledků dosažených v turnaji. 
 Podrobnosti a pravidla doladíme po základní části ☺ 
 
Časový rozvrh    
sobota 22. 12. 2018 : 8:30 – 8:55     akreditace  závodníků 
         9:00     nástup 
     9:15     zahájení závodu ( 3 tréninkové sady ) 
 
Tituly      :    medaile v kategoriích ( min tři střelci v kategorii ) 
 
Ceny                :    dle počtu přihlášených závodníků   
 
Námitky                  :    dle pravidel a řádů ČLS 
 
Upozornění              :    všichni závodníci startují na vlastní zdravotní a materiálové         

nebezpečí                   
 
Vstup do sportovního areálu hlavním vchodem. Pro závodníky a jejich doprovod je 
možný pouze po přezutí.  
 
V Humpolci 24. 10. 2018        Stanislav Bláha 
         ředitel závodu       
                                                                                                                                           


