
 

„O pohár ve 3D lukostřelbě – Lesná“ 
 

     

pod záštitou LUKY – ŠÍPY s.r.o., (www.luky-sipy.cz) 
 

 

 

A. Všeobecná ustanovení: 
 
 

Pořadatel: LK ARCUS Plzeň, z.s. 
 
 

Datum: 1. a 2. kolo  15. a 16. dubna 2023  
 3. a 4. kolo  20. a 21. května 2023 

 Finále   24. června 2023 
  

 

Místo konání: lukostřelecký areál Lesná u Tachova 
  

 
Činovníci: ředitel závodu:  Ing. Zdeněk Horáček 
 hlavní rozhodčí: Ing. Kateřina Končalová, MBA 

   
  

Přihlášky: jmenovité přihlášky svých zašlou oddíly a kluby: 
 

1. a 2. kolo do 10.4.2023 

2. a 4. kolo do 15.5.2023 
finále do 19.6.2023 

  
 na emailovou adresu kontakt@lkarcus.cz nebo do systému 
rcherz. 

 
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 

   
 
Občerstvení: bude zajištěno v areálu závodu 

 
 

Startovné: dospělí/mládež sobota  400 Kč/300 Kč 
     neděle  400 Kč/300 Kč 
     sobota + neděle 700 Kč/500 Kč 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.luky-sipy.cz/
mailto:kontakt@lkarcus.cz


 

 
B. Technická ustanovení: 
 

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

ustanovení tohoto rozpisu. 
 

Sestava: 24 3D figur  
 
Třídy: muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, žáci, 

žákyně; pořadatel si vyhrazuje nenaplněné třídy sloučit. 
  

Soutěž: jednotlivci 
  

Divize:  reflexní luk, kladkový luk, holý luk, tradiční luk, dlouhý luk, jezdecký 
luk 

 

Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí pro rok 2023 
 

 
Časový rozpis: 

 

Sobota 15.4.2023 a neděle 16.4.2023 
08:00 – 09:00  prezence   

09:15 – 09:30  schůzka kapitánů   
09:30 – 10:00  kontrola nářadí 
10:00  odchod na trať 

10:30  zahájení závodu 
 

Pravidla poháru: 
 pro hodnocení v poháru je třeba absolvovat alespoň 3 závody, kdy účast 

na finále je pro hodnocení povinná 

 hodnotit se budou v poháru ty divize a kategorie, které budou splňovat 
podmínky hodnocení alespoň 5 střelců 

 nejlepší střelci absolvující všech pět kol (4 kola + finále) z každé 
hodnocené divize (bez ohledů na pohlaví) získají mimořádnou cenu   

 hodnocení v poháru bude určeno součtem pořadí třech nejlepších závodů, 

při rovnosti rozhodnou o pořadí nejlepších tří eliminační souboje 
 po skončení závodu bude trať pro všechny (vyjma osob přestavujících trať 

a rozhodčích) uzavřena až do zahájení dalšího závodu (kola) pod hrozbou 
diskvalifikace 

 

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. 

 

 
V Plzni dne 20.3.2023    

       
          Ing. Zdeněk Horáček v.r.

                                                ředitel závodu 
 

 
  


