
23. mistrovství České republiky 

v terénní lukostřelbě žactva 

 
Pořadatel:  Český lukostřelecký svaz 

Tech. zabezpečení: 1. Lukostřelecký klub Plzeň 1935 

Datum:   24. září 2022 

Místo:   koupaliště Přehýšov (Přehýšovský rybník) 

 

Všeobecná ustanovení 
 

Startují: řádně přihlášení závodníci, členové ČLS s platnou lukostřeleckou 
licencí, kteří jsou zařazeni do postupového klíče viz R08a čl. 3.1.2. 

Přihlášky:  jmenovité přihlášky svých členů, složení družstev a kapitána družstva 
zašlou kluby a oddíly do 19. září 2022: 

    

  e-mail: lkplzen@gmail.com, kopie: stk@czecharchery.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 

Startovné: jednotlivci - 700,- Kč 

 družstva – 300,- Kč 

  

Tituly:   viz článek 5.1.6. Soutěžního řádu ČLS   

Rozlosování:  provede STK ČLS dne 21. 9. 2022 

Ubytování:  doporučujeme ubytování v hotelu IBIS Plzeň 

https://ibis-hotel-plzen.hotel.cz/ 

Stravování:  na místě bufet 

 

Technická ustanovení 

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

Sestava:  ŽT24, eliminační souboje o tituly 

Třídy: U15M, U15W, U13M, U13W  (Starší žactvo, Mladší žactvo) 

Divize: reflexní luk, kladkový luk, holý luk 
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Činovníci:  Delegát ČLS:  Magda Robová 

Ředitel závodu: Jan Šípek 

Hlavní rozhodčí:  David Vostřez 

Rozhodčí:   Andrea Foltýnová 

Zuzana Spálenková 

Miroslav Háva 

Petr Polanský 

 

Časový rozpis:  

Sobota 24. 9.  08:00 až 08:30 prezence 

08:35    schůzka kapitánů 

08:45    slavnostní zahájení 

08:55 až 09:15 kontrola nářadí 

09:20   odchod na kvalifikační trať 

09:30   zahájení střelby 

30 minut po skončení kvalifikace budou zahájeny eliminační souboje 
jednotlivců (dle obsazenosti kategorií) 

Do 45 minut od ukončení střelby proběhne vyhlášení vítězů 

 

 

 

Eliminace: dle soutěžního řádu ČLS 

Upozornění:  1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

2. Závodníci startují v řádném sportovním úboru. 

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

4. Zákaz vstupu se zvířaty. 

5. Zákaz kouření v celém areálu sportoviště. 

 

 

Jan Šípek v. r. 

ředitel závodu 

 

Martin Zahradník v. r. 

předseda STK ČLS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parkování: 
Je nutné vjet do obce Přehýšov a přijet od ní k rybníku. 

 

 


