
I. KRÁLOVSKÝ LUKOSTŘELECKÝ KLUB z.s. 
Lukostřelecký areál Tyršův vrch 
Bohdalec 1487/3 
140 00 Praha 4 
tel.: 224322997, 602529214 
www: archeryclub.cz   
email: archeryclub@archeryclub.cz  
 
Pořádá seriál halových závodů 2018-2019:  
 
Termíny neděle: I. Závod 11.11. 2018 ráno; II. závod 11.11. 2018 v poledne; III. závod 25.11.2018 ráno; 

IV. závod 25.11.2018 v poledne, V. závod 9.12. 2018 ráno; VI. Závod 9.12.2018 
v poledne; VII. Závod 6.1. 2019 ráno; VIII. závod 6.1.2019 v poledne; IX. závod 20.1.2019 
ráno; X. závod 20.1. 2019 v poledne; XI. závod 3.2. 2019 ráno; XII, závod 3.2. 2019 v 
poledne; XIII. závod 17.2.2019 ráno;  XIV. závod 17.2.2019 v poledne;  Finále  24.3. 2019 
ráno. 

 V jednom dni se konají 2 závody. Jeden ráno a druhý v poledne. Závodník se může 
přihlásit na oba závody. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo převést polední závod při nenaplnění do ranního 
nenaplněného závodu.  

   
Ředitel závodu:           Stanislav Vidím /Vladimír Brada/ 
 
Rozhodčí:                    Marie Siegelová, Viktor Siegel, Vladimír Brada, Stanislav Vidím, Filip Reitmaier, Kristina 

Reitmaier, Jaromír Vikukel, Jiří Jager  
Přihlášky:                    www.rcherz.com  
 
Ubytování:                   pořadatel nezajišťuje 
 
Rozlosování:               provede pořadatel vždy v sobotu před závodem  
 
Startovné:                      250 Kč  
 
Úhrada:                        závodníci se závodů zúčastní na náklady vlastní nebo                               vysílajících 
klubů a oddílů  
Předpis:                      závodí se dle pravidel WA českých úprav a zvyklostí, soutěžního řádu                                      
                                    a tohoto rozpisu  
Sestava:                       H  18 
 
Soutěž :                        všechny třídy a kategorie  
 
Časový rozpis:            Ranní závod: 
                                       7:30 – 7:50 presence závodníků 
                                       7:55            nástup 
                                       8:00            zahájení střelby – trénink 30 minut 
                                       
 Polední závod  
                                      11:30 – 11:55  presence závodníků 
                                      12:00    nástup 
                                      12:10 – zahájení střelby – trénink 30 minut                                         
 
Ceny:                            Peněžité ceny ve finále  – 3.000,-, 2.000,-, 1.000,- CZK pro každou divizi bez rozdílu 

pohlaví, kde bude minimálně 6 závodníků  
Upozornění:            Finále se účastní jen Ti  závodníci, kteří se  zúčastní alespoň tří kol v dané  kategorii. 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě naplnění kapacity haly omezit účast. Přednost 
dostanou závodníci dříve přihlášení. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Do 
haly je vstup pouze po přezutí.     

V Praze   10.10. 2018      
                                                                                                    Stanislav Vidím v.r. 
                            president klubu 
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