
2. mistrovství ČR 

v terčové lukostřelbě 

holých luků 2020

lukostřelnice Lukostřelby Prostějov, 

ul. U Stadionu 4669,     Prostějov

8.- 9.8.2020 Prostějov

PROPOZICE



Sestava:  WA720 - dorost a dospělí 

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

         

Přihlášky:  jmenovité přihlášky svých členů a kapitánů družstva zašlou oddíly a kluby 

Pořadatel:  Český lukostřelecký svaz

Místo konání:  lukostřelnice Lukostřelby Prostějov, ul. U Stadionu 4669, Prostějov 

Činovníci:  ředitel závodu:  Mgr. Majarová Hana 

hlavní rozhodčí:  Robová Magda

rozhodčí:   Jana Bednářová, Robert Koleňák,

Datum:  8. - 9.8.2020

technický delegát:  Robová Magda

    Martin Hrbata, Petr Hronek                                                                                        

Rozlosování:  provede technicky zajišťující spolek 6.8.2020

Ubytování:  viz.příloha níže

A. Všeobecná ustanovení:

zástupce ČLS:   Zahradník Martin

Tech.zajištuje:  Lukostřelba Prostějov, z.s.

   do 27.7.2020 na adresy:  v kopii   stk@czecharchery.cz magdarobova@seznam.cz

Stravování  bude zajištěno formou bufetu v prostorách střelnice

Startovné:  jednotlivci   700,-Kč

   Mix týmy    200,-Kč

B. Technická ustanovení:
Předpis:  závodí se podle Soutěžního řádu ČLS, Uspořádání a rozpisu soutěží v lukostřelbě 

   družstva   300,-Kč

   pro rok2019/2020 a podle ustanovení tohoto rozpisu.

   ŽWA 720 – mladší a starší žactvo

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

Omezení:  kapacita závodu je 20 terčovnic

Sobota 8.8.2020 

09:30 - 09:40  schůzka kapitánů 

10:10   zahájení závodu - kvalifikace 

Po kvalifikaci vyřazovací souboje jednotlivců 

09:50    kontrola nářadí 

Neděle 9.8.2020 

Časový rozpis:

Vyhlášení do cca 30 min po skončení eliminačních kol. 

08:30 – 09:30  prezentace 

   junioři, juniorky, muži, ženy, senioři, seniorky 

08:45    zahájení vyřazovacích soubojů jednotlivců, mix týmů a družstev 

Časový harmonogram může být upřesněn, o případných změnách budou účastníci včas informováni.

Divize:    holý luk 

Startují:   řádně přihlášení lukostřelci s platnou lukostřeleckou licencí, kteří jsou zařazeni do 

postupového klíče pro MČR viz Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2019/2020, 

09:40    slavnostní zahájení 



Tituly a ceny: dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.2.4. 

5. Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška 

přes RCHERZ nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu. 

Upozornění

1. Všichni závodníci startují na vlastní materiálové a zdravotní nebezpečí.

6. Zákaz kouření v prostorách konání závodu. 

4. V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat. 

7. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu související s šířením nákazy 

Covid-19 v ČR.

2. Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech a po přezutí do sálové obuvi.

3. Zákaz použití CAMO BAREV na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní. 

    

V Prostějově 1.6.2020 

Předseda STK ČLS       Předsedkyně spolku

Martin Zahradník                                               Magda Robová



 5. https://www.motorest-ukola.cz/index.php/ubytovani

Příloha č.1 Ubytování

Pořadatel doporučuje některá z těchto ubytovaní, která byla využívána i při letošním halovém MČR.

 1. http://www.hotelgol.cz/

 2. http://www.uchmelu.cz/penzion/

 3. http://www.hoteltennisclub.cz/

 4. https://www.penzionnadolni.cz/


