
Brněnská H18 - III
rozpis závodu

A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel: LO TJ Start Brno

Datum: 15. 1. 2023

Místo: Hala Loosova 1b, Brno

Ředitel závodu: Dostál Marek

Rozhodčí: Foltýnová Andrea

Přihlášky: Přihlášky zasílejte přednostně přes Rcherz.com nebo e-mailem na 
adresu: zavody@lukostrelbabrno.cz do 13. 1. 2023.

Kapacita a 
rozlosování:

Kapacita závodu je předběžně stanovena na 56 závodníků

Ubytování: Není zajišťováno

Občerstvení: Není zajišťováno

Startovné: dospělí RL, HL 200,- (KL 300,-); dorost a žactvo RL, HL 100,- (KL 
200,-)

B. Technická ustanovení
Závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení tohoto 
rozpisu.

Sestavy: H18, ŽH18

Třídy: muži, ženy, senioři 60+, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, 
kadetky, st. žáci a žákyně, ml. žáci a žákyně

Divize: reflexní luk, holý luk, kladkový luk

Ceny: Ceny se udílejí za pořadí v eliminacích v dané divizi a třídě, ve které 
se závodu zúčastní minimálně tři střelci. Pořadatel si vyhrazuje 
právo v případě nižšího počtu střelců možnost sloučit závodníky z 
různé třídy a stejné divize k účelu udílení cen.

C. Časový harmonogram:
8:35-9.05 Prezence cca 12:45 Vyhlášení

9:10 Nástup

9:15 Trénink 3 sady

9:25 Zahájení závodu

cca 11:25 Začátek Eliminací

D. Doplňující informace
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Všechny osoby nacházející se na 
střelnici v době závodu (trenéři, diváci, činovníci apod.) musí dodržovat aktuálně 
platná hygienická opatření jako dezinfekce rukou, ochrana dýchacích cest a další. 
Závodníci startují v řádném sportovním úboru a v oddílovém dresu. Družstva, 
která budou střílet kolo dlouhodobých soutěží, tuto skutečnost nahlásí pořadateli 
v přihlášce.



E. Eliminace
základní 
informace

Eliminační soutěž je rozdílná od eliminací pořádaných běžně na 
závodech ČLS a je podobná závodům ve Vegas. Detailní průběh 
eliminací je stanoven tímto rozpisem

Postupující: Podmínkou pro otevření eliminací bude účast minimálně 3 
lukostřelců v dané kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo některé 
kategorie sloučit, aby eliminace mohla proběhnout nebo omezit z 
důvodu časových možností. Toto sloučení či omezení bude 
oznámeno před zahájením eliminační soutěže.

Průběh: Střílí se po 3. šípech
Všichni závodníci budou mít jednu tréninkovou sadu.
Lukostřelci střílí zaráz závodní sadu.
Jednotliví střelci sečtou své body v sadě a seřadí se do pořadí 
podle nastřílených
bodů v závodní sadě.
Poslední střelec nebo střelci vypadávají. V případě rovnosti bodů v 
závodní sadě
u všech střelců v kategorii nikdo nevypadává.
Zbývající střelci opakují závodní sady, dokud nezbývá v kategorii 
pouze jeden vítěz.

Příklady:
- 4 střelci nastříleli sady 30,28,28 a 25 bodů. Střelec s 25 body 
vypadává, zbytek
pokračuje
- 4 střelci nastříleli sady 27, 27, 27 a 27 bodů, všichni mají stejně, 
všichni pokračují
- 4 střelci nastříleli sady 29, 26, 26 a 26 bodů, tři střelci mají 
nejnižší sadu 26 a tito
vypadávají, zůstává jen vítěz – střelec s 29 body

V Brně dne 9. 1. 2023

Marek Dostál, 
ředitel závodu




