
 

 

           Kostelec na Hané  

Finále soutěže oddílových družstev v halové lukostřelbě 

KL, HL  4. 3. 2023 Kostelec na Hané 

A. Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 

Zajišťuje: TJ Sokol Kostelec na Hané LK 1997 

Datum: 4. března 2023 

Místo konání: Sportovní hala Kostelce na Hané (49°30'55.347"N, 17°3'48.354"E) 

Činovníci:  

Ředitel závodu: Ing. Jiří František 

Hlavní rozhodčí: Robert Koleňák 

Rozhodčí: Martin Hrbata, Magda Robová, +2 

Technický delegát: Martin Zahradník 

Přihlášky: Přihlášky jednotlivců i družstev zaslat nejpozději do 27.2.2023: lk1997@seznam.cz , nebo 

na RCHERZ, TJ Sokol Kostelec na Hané LK1997. Do přihlášky uvádějte jméno, oddíl a správnou 

kategorii, za kterou bude závodník startovat. Výsledkový list do soutěže družstev a potvrzenou 

soupisku můžete zaslat předem na lk1997@seznam.cz nebo předložit při prezenci. Absence 

výsledkového listu nebo potvrzené soupisky má za následek kontumaci výsledku družstva! 

Rozlosování: Provede technicky zajišťující spolek dne 1.3.2023 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. Možnosti jsou uvedeny v příloze rozpisu 

Stravování: Bude zajištěnou formou bufetu v prostorách sportovní haly.  

 Úhrada: Úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena podle směrnice o náhradách zabezpečujícím 

klubem. 

Startovné: Jednotlivci 500 Kč; družstva 300 Kč, na oddílové přihlášce uveďte, když budete chtít platbu 

startovného převodem na účet v bance Creditas číslo účtu: 102665580/2250. Po přihlášení oddílu 

bude vystavena faktura a zaslána obratem k zabezpečení úhrady. Nebo hotově na místě registrace. 
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B. Technická ustanovení: 

Předpis: Závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

Sestava:  H18 

Kategorie: Dospělí, junioři, kadeti, senioři, senioři 60+. Výsledky pro soutěže ČLS budou zařazeny 

dle kategorií ČLS Divize kladkový luk, Holý luk 

Soutěže: Vyřazovací souboje oddílových družstev jako finále ligy oddílových družstev 

Startují: Řádně přihlášeni lukostřelci s platnou licencí na rok 2022/2023 

Omezení: Střelnice má kapacitu 72 soutěžících v jedné skupině. Přednost mají účastníci soutěže 

družstev a pak podle data a času přihlášení 

Časový rozpis: 

Sobota: 4.3.2023 
08:00   Zahájení registrace 
09:45   Nástup a zahájení závodu 
10:00   Trénink 3 sady 
10:30   Kvalifikace 
14:30   Přestávka 
15:00 Zahájení eliminace družstev tréninkem 
15:20 Eliminace družstev 
17:00   Vyhlášení výsledků 
 

Vyhodnocení: bude provedeno u jednotlivců v tomto závodě a celé soutěže družstev 

Poznámka: Časový rozvrh může být ještě upřesněn, o čemž budou všichni přihlášení včas 

vyrozuměni. 

C. Upozornění:  

1. Všichni závodníci startují na vlastní materiálové a zdravotní nebezpečí. 

2. Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech a po přezutí do sálové obuvi. 

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

4. V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat. 

5. Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno.  

6. Zákaz kouření v prostorách konání závodu. 

 

V Kostelci na Hané 16.1.2023 

 

Martin Zahradník       Jiří František 

předseda STK ČLS                                                                                  ředitel závodu 

 


