
86. mistrovství České republiky 
 

dospělých 
 

v terčové lukostřelbě - 2020 
 
 

 A. Všeobecná ustanovení: 
 

 

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 

 

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

 

Datum: 21. - 23. srpna 2020 

 

Místo konání: Sportovní střelecký stadion Plzeň-Lobzy 
 

Činovníci: zástupce ČLS:   Bc. Jan Šípek 

 ředitel závodu:  Ing. Zdeněk Horáček 

 tech. delegát ČLS: Kateřina Končalová  

 hlavní rozhodčí: Magda Robová    

 

Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána výpravy zašlou oddíly a 

kluby do 10. srpna 2020 na adresu: stk@czecharchery.cz a kopii 

na adresu: kontakt@lkarcus.cz 

    

 Dle Soutěžního řádu ČLS čl. 5.1 musí být družstva do soutěží nahlášena 

spolu s přihláškou jednotlivců.  Počty družstev přijaté ke dni uzávěrky 

přihlášek jsou konečné. 

 V případě hostování, lze doplňovat družstva maximálně týden před 

závodem. Po termínu přihlášek nelze přihlásit nové družstvo do jakékoli 

kategorie.  

Konečná úprava složení družstev je možná při prezenci. 

Za pozdní přihlášení bude udělena pokuta dle SŘ ČLS. 

 

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 10.8. 2020.  

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

tomto datu, ale záleží na obsazenosti hotelu. Je rezervováno 25 

dvoulůžkových pokojů.  

   

Občerstvení: bude zajištěno v prostorách střelnice 

 

Startovné: možno hradit převodem na účet č.: 18709464/0600 nejpozději do 

15.8.2020 (faktura bude připravena při prezenci). 

 variabilní symbol – IČO vysílající organizace 

 Po tomto datu platba startovného hotově na místě. 

  

 jednotlivci:  700 Kč  

 družstva:  300 Kč   

 mix tým:  300 Kč 
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B. Technická ustanovení: 

 

Předpis: závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro rok 2020 

a podle ustanoveních tohoto rozpisu 

Kategorie: reflexní a kladkový luk, muži, ženy, senioři, seniorky 

Sestava: WA 720 (12x6 šípů)  

 Eliminace jednotlivců (set systém RL, kumulativní KL), 64 postupujících při účasti 

54 a více střelců, 32 postupujících při účasti 27 a více střelců, 16 postupujících při 

účasti 13-26 střelců, 8 postupujících při účasti 7-12 střelců, 4 postupující při 

účasti 3-6 střelců.  

 Eliminace mix týmů (set systém RL, kumulativní KL) maximálně 8 postupujících 

týmů v kategorii  

 Eliminace družstev (set systém RL, kumulativní KL) maximálně 16 postupujících 

družstev v kategorii  

Soutěž: jednotlivci, oddílová družstva, oddílové mix-týmy (omezení dle SŘ ČLS, 

čl.5.2.3)  

Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2020, kteří 

jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR. Podmínkou připuštění k závodu 

je platný členský průkaz ČLS z licencí pro rok 2020     

 

Plánovaný časový rozpis: 

Čtvrtek 20.8.2020  

14:00 – 19:00 neoficiální trénink  

 

Pátek  21.8.2020  

11:00 - 13:00 prezentace  

13:00 - 13:30 kontrola nářadí  

13:15 - schůzka kapitánů  

13:30 - slavnostní zahájení  

14:00 - 14:30 trénink (3 sady)  

14:30 - kvalifikace  

Sobota 22.8.2020  

08:00 - schůzka kapitánů  

08:15 - eliminace jednotlivců, družstev a mix týmů  

Neděle 23.8.2020  

08:00 - schůzka kapitánů  

08:15 - finálové souboje jednotlivců, družstev a mix týmů  

 

Skutečný počet skupin, rozlosování do skupin a konečný časový harmonogram 

bude oznámen po uzávěrce přihlášek. 

 

C. Tituly: 

Dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.2.4. 

 

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, kouření a pití alkoholických nápojů v prostorách střelnice. 

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

Přihláška přes rcherz nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu. 

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

hygienické předpisy vydané MZČR v době konání MČR. 

 

V Plzni dne 13.7.2020    

       

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

            předseda STK ČLS                                  ředitel závodu 

 

 

 

  



Cenová nabídka hotel Pilsen



Cenová nabídka hotel Pilsen



ibis hotel Plzeň | přehled
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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: 21. 8. – 23. 8. 2020
Počet pokojů: cca 25 pokojů

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

ibis hotel Pilsen | cenová nabídka ubytování
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ibis hotel Plzeň | cenová nabídka | polopenze & catering

Ceny jsou uvedeny za 1 osobu, včetně 10% DPH

Snack:  210 CZK
Sendvič, sladké pečivo, ovoce
voda

Lehká bufetová večeře: 266 CZK
polévka, výběr ze dvou hlavních chodů
pečivo, voda v karafách
pro skupiny od 10 osob

Servírovaná večeře: 266 EUR
polévka, výběr ze dvou hlavních chodů
pečivo, voda v karafách



Let‘s get it started...

Ibis team Plzeň
Univerzitni 65

30100

PILSEN

CZECH REPUBLIC

Tel: +420 377 887 702

MAIL: H6734-FO@accor.com


