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Činovníci:  

❖ ředitel závodu: Martin Zahradník  

❖ zástupce ČLS: Zdeněk Horáček 

❖ hlavní rozhodčí: Kateřina Končalová 

❖ technický delegát: Magda Robová 

Přihlášky 

Jmenovité přihlášky svých členů a kapitánů družstva zašlou oddíly a kluby do 13.02.2023 na adresu: 

Martin Zahradník -  stk@czecharchery. Rozlosování provede pořadatel 22.02.2023  

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 jmen je možná při prezentaci. Za pozdní přihlášky 

jednotlivců bude udělena pokuta dle SŘ ČLS. 

Startovné 

❖ jednotlivci 700 Kč 

❖ družstva 300 Kč 

Úhrada startovného bude oddílům / klubům fakturována. Platba hotově na místě nebude možná. 

Základní informace 

Závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro rok 2022/2023 podle ustanovení 

tohoto rozpisu. Startují řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2022/ 2023, 

kteří jsou zařazení do postupového klíče pro MČR  - viz dokument Uspořádání a rozpis soutěží pro 

sezónu 2022/2023. 

Soutěž:  

❖ Jednotlivci / Družstva 

Sestava: H18 

❖ Reflexní luk 

o redukovaný terč Ø 40 cm  

o terč Ø 40 cm (kat. senior) 

❖ Kladkový luk 

o redukovaný terč Ø 40 cm KL  

❖ Holý luk 

o terč Ø 40 cm 

Kategorie 

❖ Reflexní luk 

o Muži / Ženy 

o Senioři / Seniorky  

❖ Kladkový luk 

o Muži / Ženy 

o Senioři / Seniorky 

❖ Holý luk 

o Muži / Ženy 

o Senioři / Seniorky 

 
Kapacita závodu je 290 lukostřelců. 

Udělené tituly a ceny se řídí článkem 5.1.6 Soutěžního řádu ČLS. Úhrady nákladů pro rozhodčí bude 

provedena dle platných předpisů 



Časový rozpis 

Pátek 24.02.2023 

❖ 18:00 - 20:00  Prezence 

Sobota 25.02.2023 

❖ 07:30 – 08:00  Prezence  

❖ 08:00 – 08:10 Schůzka kapitánů 

❖ 08:10 – 08:25 Kontrola nářadí 

❖ 08:25 – 11:40  Trénink + kvalifikace 1.skupiny 

❖ 11:45    Slavnostní zahájení MČR 

❖ 12:00 – 12:15  Kontrola nářadí 

❖ 12:15 – 15:30 Trénink + kvalifikace 2.skupiny 

❖ 16:00 – 16:15 Kontrola nářadí 3 

❖ 16:15 – 19:30 Trénink + kvalifikace 3.skupiny 

❖ 19:40   předpokládaný začátek eliminací 

Neděle 26.02.2023 

❖ 08:15    Zahájení eliminací jednotlivců a družstev. 

Časový rozvrh může být ještě upřesněn, o čemž budou všichni přihlášení včas vyrozuměni. 

Ubytování 

Ubytování ve sportovním centru Nymburk na základě závazné objednávky od klubu/oddílu do 

13.02.2023 včetně. Cena ubytování je 921,- Kč za osobu a noc včetně snídaně. Obědy a večeře je 

možné objednat ve stejném termínu samostatně (i pro neubytované účastníky). Cena jednoho jídla 

činí 250,- Kč. Změny v objednávkách ubytování a stravy je možné učinit nejpozději v pondělí 

20.02.2023. Po tomto termínu nelze objednávku zrušit a bude účtována plná částka i v případě 

nevyužití objednaného ubytování a stravy. Objednávky ubytování a stravy posílejte po klubech 

společně s přihláškou do závodu na adresu stk@czecharchery.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění 

❖ Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

❖ Závodníci startují v řádném sportovním úboru.  

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

❖ Zákaz vstupu se zvířaty, kouření a pití alkoholických nápojů v prostorách střelnice.  

❖ Přihlašování přes systém Rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. 

Přihláška přes Rcherz nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.  

V Praze dne 01.01.2023                    

                                                                    Martin Zahradník (předseda STK ČLS a ředitel závodu)                         

mailto:stk@czecharchery.cz

