
 

 

 

31. Mistrovství České republiky dospělých 

v halové lukostřelbě 

 
A. Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 

Tech. zajištění: Lukostřelba Prostějov, z.s. 

Datum:  26. - 27.2.2022 

Místo konání: hala Sportcentrum-dům dětí a mládeže, ul. Olympijská 4228/4, 796 01 Prostějov 
   
Činovníci: ředitel závodu:  Mgr. Hana Majarová  

zástupce ČLS:  Mgr. Hana Majarová 

hlavní rozhodčí: Ing. Kateřina Končalová 

technický delegát Magda Robová 

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

14.2.2022 na adresu:  

Martin Zahradník - stk@czecharchery  

Magda Robová - magdarobova@seznam.cz 

 

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

přihláškou jednotlivců. Počty družstev jsou ke dni uzávěrky konečné. Později již nelze 

přihlásit nové družstvo. Družstvo je tříčlenné. V případě hostování lze doplňovat členy 

družstva nejpozději týden před závodem. Finální úprava složení družstev je možná při 

prezentaci. Za pozdní přihlášky jednotlivců bude udělena pokuta dle SŘ ČLS. 

Rozlosování: provede pořadatel 24.2. 2022 

Ubytování: viz příloha 
  
Úhrada: úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných předpisů 

Startovné: jednotlivci 700,-kč 

 družstva 300,-kč 

Startovné je možno hradit hotově při prezentaci, nebo převodem na účet číslo:  
254 888 951/0300       
VS = IČO vysílajícího spolku 
Termín úhrady nejpozději 21.2.2022 (faktura bude předána při prezentaci) 



B. Technická ustanovení: 

Předpis:  závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro rok 2021/2022 a 
podle ustanovení tohoto rozpisu. 
Kvalifikace a eliminace mimo střídavou střelbu se budou střílet na limit 40s. na šíp 

Sestava:  H 18 

Divize:  reflexní luk – redukovaný terč ø 40cm 

   reflexní luk senioři – plný terč ø 40cm, na žádost terč Las Vegas 
            (žádost zašlete společně s přihláškou) 

kladkový luk – redukovaný terč ø 40cm 

holý luk – plný terč ø 40cm 
 
Kategorie:  senioři, seniorky, muži, ženy 
 
Soutěž:  jednotlivci, družstva 
 
Startují:  řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2021/ 2022, kteří jsou 

zařazení do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 

2021/2022 

Omezení: kapacita závodu je 236 střelců, počet účastníků může být omezen dle platných 
hygienických předpisů vydaných MZČR 

   
 
Časový rozpis: 

Pátek 25.2.2022  

17:00 - 19:00 prezentace  

Sobota 26.2.2022  

07:40 - 08:00    prezentace 

08:00 - 08:10 schůzka kapitánů  

08:10 - 08:30 kontrola nářadí 1.skupiny 

08:30 - 11:50    trénink + kvalifikace závodu 1.skupiny  

12:00   slavnostní zahájení 

12:20  kontrola nářadí 2.skupiny 

12:40  trénink + kvalifikace 2.skupiny 

16:30   kontrola nářadí 3.skupiny / případně zahájení eliminačních soubojů 

Neděle 27.2.2022  

08:00 - 15:00 pokračování závodu eliminačními souboji 

 

Poznámka: uvedený časový harmonogram je pouze orientační, přesný harmonogram závodu a     

zařazení do skupin bude zveřejněn na webu ČLS nejpozději 23.2.2022 

 

 

Tituly a ceny: viz. čl 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. 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 Prostějově dne 26.1.2022  

     

Martin Zahradník                                                  Hana Majarová 

Předseda STK ČLS            Ředitelka závodu  

 

 

Možnosti ubytování: 

Hotel Gól - www.hotelgol.cz , tel. 732 264 332 

U Chmelu - www.uchmelu.cz , tel.582 345 508 

U kola - www.motorest-ukola.cz , tel. 734 524 784 

Penzion Stella – rezervace přes booking.  

  

http://www.hotelgol.cz/
http://www.uchmelu.cz/
http://www.motorest-ukola.cz/

