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Pohár mládeže plzeňského kraje 2021  

Pořadatel: LO TJ Spartak Chrást 

1. kolo: 6. června 2021 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel:  kooperace LO TJ Spartak Chrást 

     LK Arcus Plzeň 

1. Lukostřelecký klub Plzeň 1935 

  

Datum:   1. kolo  6. června 2021 

 

Místo:   Lukostřelnice Chrást, Dolanská   

Činovníci:  ředitel závodu:   Barbora Stušová 

hlavní rozhodčí:           Kamila Štruncová (dopoledne) 

Petr Polanský (odpoledne) 

rozhodčí:   Matěj Tyrpekl 

Přihlášky:   jmenovité přihlášky zašlou oddíly a kluby 

   do 2. června 2021 

na email (přihláška společná za celý oddíl/klub): 

   

  e-mail: barastusova@centrum.cz (Barbora Stušová) 
 

  kopie: petapol@seznam.cz (Petr Polanský) 

   tel: +420 721 328 764 

 

Účast: přednost mají střelci z věkových tříd mládeže  

při dostatečné kapacitě doplněno o: muži, ženy, senioři, seniorky 

 

Rozlosování:  provede pořadatel den před závodem 

Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 

Stravování:  pořadatel nezajišťuje 

Parkování:  v přilehlých ulicích, střelnice bude pro parkování střelců uzavřena 

Startovné: dorost (dospělí) WA720, WA/kr., žactvo ŽWA720, ŽWA/kr.  

 ve výši 300,- pro všechny kategorie 

  

  



Technická ustanovení 

Předpis: závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle tohoto rozpisu 

Sestava:  WA720, ŽWA720, WA/kr., ŽWA/kr. 

   V případě menší účasti možnost střílet i na jednu řadu.  

(Maximální obsazenost 16 terčovnic je dle usnesení STK ze dne 26.5.2021 a 
platné od 31.5.2021 omezena na 10 terčovnic). 

Závod proběhne v sadách po 6 šípech. 

Třídy: junioři, juniorky, kadeti, kadetky, st. žáci, st. žákyně, ml. žáci, ml. žákyně, žáci 
do 10 let, žákyně do 10 let, žáci do 8 let, žákyně do 8 let 

 Při dostatečné kapacitě doplněno o: muži, ženy, senioři, seniorky  

ve 2. skupině 

 

Časový rozpis:  dopoledne –  WA720, WA/kr., ŽWA720, ŽWA/kr. (žáci a HL)  
   8:30 – 9:00 hod. registrace 

9:15 hod.  nástup, kontrola nářadí 

   9:30   zahájení závodu (2 tréninkové sady) 
   V polovině cca. 20 min. přestávka 
   Vyhlášení proběhne do 20 minut od ukončení závodu 

odpoledne – 2. Skupina (OS) (dorost a dospělí) 

   12:30 – 13:00                 registrace  

   13:15 hod.   nástup, kontrola nářadí 

13:30 hod.  zahájení závodu (2 tréninkové sady) 

       V polovině cca. 20 min. přestávka 
   Vyhlášení proběhne do 20 minut od ukončení závodu 

 
Upozornění:  Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí 

Závodníci startují v oblečení předepsaném pravidly 
Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a sportovním náčiní. 
Zákaz vstupu do prostoru lukostřelnice se zvířaty. 
 
Všichni účastníci MČR, trenéři, doprovod, hosté jsou povinni dodržovat platné 
hygienické předpisy vydané MZČR v době konání MČR. 
 
Všechny osoby přítomné na lukostřelnici musí splnit podmínky pro účast na 

hromadných akcích, stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, viz. 

přiložený formulář čestného prohlášení na následující straně. Formuláře 
budou případně k dispozici na lukostřelnici při příchodu. 
 
Zároveň pořadatel závodu provede evidenci všech osob nacházející se na 
střelnici pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany 
veřejného zdraví. A to rozsahu identifikace osoby (jméno a příjmení) a 
kontaktního údaje (nejlépe telefonní číslo).  
 
 

  Ing. Jiří Holický v. r.       Pavla Pelikánová v. r.        Ing. Zdeněk Horáček v. r. 
   předseda 1. LK Plzeň 1935  předsedkyně LO TJ Spartak Chrást  předseda LK Arcus Plzeň 

 

  



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU 
NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2 (COVID 19) 

 
Jméno a příjmení:          

Datum narození:          

Telefonní kontakt:         

Název akce:          

Datum akce:          

Prohlašuji, že aktivně bojuji proti šíření viru SARS-CoV-2 (covid 19) dodržováním vládních opatření. 
 
Vládní opatření stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast 
na hromadných akcích: 
 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že 
i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo 

nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo 

nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 

nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 
více než 180 dní. 

 
V bodě b) je možnost absolvovat test v rámci zaměstnání, ve škole či použít domácí antigenní samo test, ten je 
potřeba alespoň 30 dnů archivovat. 
 
V         dne       

Podpis:          

Podpis zákonného zástupce:        

 


