
Propozice
AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2022

v halové lukostřelbě

Organizátor: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)

Pořadatel: ÚTVS ČVUT v Praze

Datum: 11.2.2022

Místo: Sportoviště Pod Juliskou, Pod Juliskou 4, Praha 6 – Dejvice

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Přihlášky: jmenovité přihlášky zašlou školy, oddíly, nebo jednotlivci do 4. února

        e-mailem:    vstj.zavody@gmail.com 

        telefonicky: +420 776 86 86 07

Startovné: Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS.

Startují: Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu. 

Ubytování: Univerzitní koleje, bude propláceno dle pravidel ČAUS.

Stravování: Zajistí pořadatel.

Doprava: Bude proplácena dle pravidel ČAUS

Prezence závodníků: Proběhne v prostorách haly 11.2.2022 v čase 8:30 – 9:00.

Rozlosování: Provede pořadatel 9. února. 

Titul: Vítěz získá titul „Akademický mistr ČR v halové lukostřelbě pro rok 2022“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Harmonogram akce: 

8:30 – 9:00 prezence 

9:00 schůzka kapitánů 

9:15 slavnostní zahájení 

9:30 zahájení závodu (4 sady trénink) 

V polovině cca 15 min. přestávka 

Po skončení závodu bude hodina pauza na oběd a poté cca od 13:30 eliminace jednotlivců a 
eliminace dvoučlenných družstev 



17:00 hod. předpokládané ukončení závodu

Vyhlášení do 30 min. od ukončení závodu

Pravidla: 

Předpis: Závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

Sestavy: H18 

Divize: Reflexní luk, Kladkový luk 

Třídy: muži, ženy

Eliminace: jednotlivci: HOS – set systém 

družstva: HOS - dvoučlenná smíšená (2 ženy, 2 muži, 1 muž a 1 žena – ve stejné divizi a 
univerzitní příslušnosti)

Hlavní činovníci závodu: 

Ředitel závodu: Ing. Jan Černý 

Hlavní Rozhodčí: Ing. Václav Luňáček 

Rozhodčí: Ing. Jan Černý,  Bc. Zuzana Štětinová 

Zaštiťující: Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

Různé: 

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, závodníci startují v oblečení předepsaném pravidly. 

Střelec musí být k datu pořádání závodu studentem vysoké školy - předložení potvrzení o studiu 
při prezenci. 

Před vstupem na sportoviště proběhne kontrola bezinfekčnosti podle aktuálně platných nařízení. 

Pořadatel  si  vyhrazuje právo omezit  účast  při  překročení  kapacity  haly.  Pořadatel  si  vyhrazuje 
právo zrušit nebo odložit závod v případě nepříznivé epidemiologické situace.

Datum: 6.1.2022

        Ing. Jan Černý          Hana Majarová

  ředitel závodu  předseda sport. komise ČAUS

 


