
 

29. mistrovství České republiky 
 

    dospělých a dorostu    
 

v terénní lukostřelbě - 2020 
 

 

 

A. Všeobecná ustanovení: 
 
 

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 

 

 

Tech. zajištění: LK  ARCUS  Plzeň, z.s. 

 

 

Datum: 2. - 4. října 2020 

 

 

Místo konání: zámecký park zámku Kozel, obec Šťáhlavy 

  

 

Činovníci: zástupce ČLS:    Bc. Jan Šípek 

 ředitel závodu:   Ing. Zdeněk Horáček 

 hlavní rozhodčí:  Kristina A. Reitmeier   

  

 

Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva 

 zašlou oddíly a kluby do 20. září 2020 na adresy: 

  

 stk@czecharchery.cz   kontakt@lkarcus.cz 

 

 

Ubytování:  nabízíme možnost ubytování v hotelu IBIS Plzeň za zvýhodněnou cenu 

pro účastníky MČR (viz přiložená nabídka). V případě zájmu rezervujte 

prosím ubytování elektronicky na: 

 H6734-SL@accor.com, do předmětu mailu zadejte MČRLUKOSTŘELBA, 

a to nejpozději do 21.9. 2020.  

 Po tomto datu je objednávka také možná, cena je garantována i po 

tomto datu, ale záleží na obsazenosti hotelu.  

   

Občerstvení: je možné využít v areálu zámku 

 

 

 

Startovné: jednotlivci 700 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: T24 + eliminace  

 

Kategorie: viz Uspořádání a rozpis soutěží v lukostřelbě pro rok 2020  

  

Soutěž: jednotlivci, družstva 

  

Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí pro rok 2020 

 

Časový rozpis: 

 

Pátek   2.10.2020 

15:00 – 17:30   prezentace 

15:00 – 17:30  neoficiální trénink 

18:30  slavnostní zahájení – Jízdárna zámku Kozel 

19:00   schůzka kapitánů  

 

Sobota 3.10.2020 

08:30    kontrola nářadí 

09:00  zahájení závodu MČR 

 

Do 60 min. po skončení kvalifikace bude zahájeno eliminační kolo jednotlivců 

 

Neděle 4.10.2020 

08:30              pokračování eliminace + finále jednotlivců, soutěž družstev 

 

Tituly:  viz článek 5.2.4 Soutěžního řádu ČLS 

 

 

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. Přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. 

Přihláška přes rcherz nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu. 

4. Všichni účastníci MČR, trenéři, doprovod, hosté jsou povinni dodržovat platné 

hygienické předpisy vydané MZČR v době konání MČR. 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 24.8.2020    

       

Martin Zahradník v.r.    Ing. Zdeněk Horáček v.r.             

            předseda STK ČLS                                  ředitel závodu 
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UBYTOVÁNÍ
 130 IBIS pokojů nové generace
63 double pokojů QUEEN SIZE
62 double pokojů TWIN
2 apartmá SUITE
3 pokoje pro hosty se sníženou pohyblivostí 

RESTAURACE
 ibis kitchen restaurant
70 míst v restauraci
80 míst na letní terase

Ostatní služby
Konferenční místnost – kapacita 50 účastníků
Parkování u hotelu
Lobby bar – 24/7
Business koutek s kuchyňkou
Zahrada  s posezením
Bezbariérový hotel
Skvělé wifi připojení ve všech prostorách hotelu



Klient: LK ARCUS PLZEŇ
Datum: 2. 10. – 4. 10. 2020

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ 1.250 CZK / pokoj / noc

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 1.250 CZK / pokoj / noc

V ceně je zahrnuto:
 Bufetová snídaně

 Wi-Fi připojení

 Parkování

 10% DPH

 Městský poplatek
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Let‘s get it started...

Ibis team Plzeň
Univerzitni 65

30100

PILSEN

CZECH REPUBLIC

Tel: +420 377 887 702

MAIL: H6734-FO@accor.com


