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A. Všeobecná  ustanovení: 

 

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 

 

Tech. zajištění: Lukostřelecký klub Votice, z.s. 
 
Datum:  29.-30. června 2019 

 

Místo konání: Votice – lukostřelecký areál  

 

Činovníci: Delegát ČLS:     Kristina Reitmeier 

 ředitel závodu/tech. Delegát ČLS:   Petr Heinrich 

 hlavní rozhodčí:    Kristina Reitmeier    

 rozhodčí:     Bohumil Spálenka,  

      Zuzana Spálenková, Petr Polanský,  

      David Vostřez    

 

Přihlášky: přihlášky zašlete do 15. června 2019 na adresu: 

  

 Petr Heinrich, Martina koláře 1876, 390 02 Tábor, tel: 602 52 66 87  

  

 heinrich.petr@seznam.cz a také na ČLS: 

 

 Martin Zahradník   

 stk@czecharchery.cz 
 

Rozlosování:  provede pořadatel před závodem v systému RCHERZ  

 

Ubytování:  pořadatel nezajišťuje, níže kontakty na možné ubytování.  

  

 LK Votice nabízí možnost využití stanů s podsadou v areálu 

lukostřelnice. Za stan na víkend – 200,-Kč. Nutný je vlastní spacák a 

karimatka. Tuto možnost je potřeba nahlásit 14 dní předem.  

 

Stravování: občerstvení – v prostoru lukostřelnice, ze soboty na neděli večerní 

grilování 

 

Úhrada: úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných předpisů 

ČLS  

 

Startovné: jednotlivci     600,-Kč  

 družstva     300,-Kč  
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B. Technická  ustanovení: 

 

Předpis: závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS 

a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

 

Sestava: WA720 - dorost a dospělí  

 ŽWA 720 – mladší a starší žactvo  

   

Kategorie: holý luk - mladší žáci, mladší žákyně, straší žáci, starší žákyně, kadeti, 

kadetky, junioři, juniorky, muži, ženy, senioři, seniorky  

 

Divize: holý luk 

 

Soutěž: vyřazovací souboje - jednotlivci dle kategorií - oddílová družstva - MIX 

týmy  

 

Podmínky účasti: lukostřelecká licence,  

 absolvovaný závod WA720, popř. ŽWA 720 do 23.6. 2019 včetně, omezení 

účasti dle článku 5.3.2. Soutěžního řádu, kapacita střelnice je 22 terčovnic  
 
Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou lukostřeleckou licencí, 

kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR viz Uspořádání a rozpis 

soutěží pro sezónu 2018/2019 

 

 

Časový rozpis: 
 

Sobota 29.6.2019  

 

08:30 – 09:15  prezentace 

09:20 - 09:30 schůzka kapitánů  

09:40  slavnostní zahájení  

09:50   kontrola nářadí 

10:15 zahájení závodu - kvalifikace  

 

Po kvalifikaci vyřazovací souboje jednotlivců 

 

 

Neděle 30.6.2019  

 

08:30 – 09:00  schůzka kapitánů  

09:00  zahájení vyřazovacích soubojů jednotlivců, mix týmů a družstev  

 

Detailní harmonogram bude zaslán STK před závodem dle počtu přihlášených. 

 

Vyhlášení do cca 30 min po skončení eliminačních kol.   

 

 

Tituly a ceny: 

Dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.2.4. 
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Upozornění:      Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí!  

 

            Závodníci startují v řádném sportovním úboru. 

 
 
 

Ve Voticích dne 28.4.2019     

 

  Ing. Petr Heinrich   

  Předseda LK Votice 
 
 

 

 

Možné ubytování ve Voticích a okolí: 

 

https://www.mesto-votice.cz/ubytovani/os-3979/p1=15395  

 
Penzion U Modré kočky, tel.: 739 562 404 

•Penzion Pod Svatým Václavem, tel.: 602 694 927 
•Ubytovna Tělovýchovné jednoty Sokola Votice, tel.: 317 812 403 
•Penzion Blanka, tel.: 776 301 717 
•Ubytování Votice, tel.: 773 614 230 
•Penzion Blesk, tel.: 606 773 003 
•Hotel Bohemiae Rosa, tel.: 317 778 112 
•Ubytování Rufus, tel.: 604 238 424 

https://www.mesto-votice.cz/ubytovani/os-3979/p1=15395
https://www.mesto-votice.cz/penzion-u-modre-kocky/os-10232/p1=15395
https://www.mesto-votice.cz/penzion-pod-svatym-vaclavem/os-1751/p1=15395
https://www.mesto-votice.cz/ubytovna-telovychovne-jednoty-sokola-votice/os-10241/p1=15395
https://www.mesto-votice.cz/penzion-blanka/os-4279/p1=15395
https://www.mesto-votice.cz/ubytovani-votice/os-10231/p1=15395
https://www.mesto-votice.cz/penzion-blesk/os-10239/p1=15395
https://www.mesto-votice.cz/hotel-bohemiae-rosa/os-10235/p1=15395
https://www.mesto-votice.cz/ubytovani-rufus/os-10240/p1=15395

