
    

 

Propozice 

11. AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2023 

V HALOVÉ LUKOSTŘELBĚ 

 

Organizátor:  Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) 

Pořadatel:  Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s 1. lukostřeleckým 

klubem Plzeň 1935 

Datum:   pátek 10. 2. 2023 

Místo:   hala KTU ZČU, Univerzitní 14, Plzeň 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Přihlášky:   jmenovité přihlášky zašlou univerzity či jednotlivci do 3. 2. 2023: 

   přes systém rcherz 

  e-mail: lkplzen@gmail.com 

   tel: 776 493 215 

 

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 Bolevecká 30 – Lochotín (doprava MHD cca. 20 

minut bez přestupu), hradí ČAUS 

 Ubytování mimo koleje ZČU nebude hrazeno ze strany ČAUS 

Stravování:  bufet na místě, větší pauza na oběd nebude, každý účastník dostane 

balíček jídla hrazený z podpory ČAUS 

Doprava:  Osobními auty či hromadnou dopravou, hradí ČAUS dle svého 

manuálu 

Poskytnuté náhrady studentům: viz „ubytování“, „stravování“ a „doprava“ 

Závodní kancelář: V hale na KTS ZČU 

Prezence závodníků: V hale na KTS ZČU 

Porady, losování: V hale na KTS ZČU 



    

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

2023“ 

 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

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

rozpisu 

Sestava:  H18 

Třídy: muži, ženy 

Divize: reflexní luk, kladkový luk, holý luk 

Harmonogram akce: 

9:00 – 9:30 hod. prezentace 

   9:30 hod.  schůzka kapitánů 

   9:40 hod.  slavnostní zahájení 

   9:45 - 10:15 hod. trénink 

   10:15 hod.  zahájení závodu 

   V polovině kvalifikace cca. 20 min. přestávka 

   Před eliminacemi cca. 30 min. přestávka 

Po skončení kvalifikace bude následovat eliminace jednotlivců a 

eliminace dvoučlenných družstev 

   17:00 hod.  předpokládané ukončení závodu 

 

   Vyhlášení do 30 min. od ukončení závodu 

 

Pravidla:  jednotlivci: reflexní a holý luk – set systém, kladkový luk – kumulativní 

systém 

družstva: dvoučlenná smíšená (2 muži, 2 ženy, 1 muž a 1 žena – ve 

stejné divizi a univerzitní příslušnosti), složení družstev se nahlašuje 

při prezentaci 

 

Odvolání závodu:  dle pravidel WA 

Protesty:   dle pravidel WA 

 

 



    

Hlavní činovníci závodu: 

ředitel závodu: Jan Šípek 

hlavní rozhodčí: Reichl Robert st. 

jednatel ZČU: Jiří Valachovič 

 

Různé:   Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

   Závodníci startují v oblečení předepsaném pravidly WA. 

 

Dne 22. 11. 2022:  

 

          Jan Šípek               Mgr. Hana Majarová 

ředitel závodu      předseda sport. komise ČAUS 

 

 


