
 

O. Halový závod Hovězí 

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Pořadatel :                     Sportovní klub policie Vsetín, spolek  

Datum závodu :             Sobota 4.2.2023 

Místo závodu :              Tělocvična ZŠ Hovězí, areál základní školy Hovězí čp. 426, obec Hovězí, 

okružní křižovatka druhý výjezd vpravo směr Hovízky, GPS navigace : 49.3081219N, 18.0638833E 

 

Org. zabezpečení :        Ředitel závodu :  Ing. Josef Zvěřina 

                                        Hlavní rozhodčí : Antonín Pospíšil 

                                        Hospodář : Ondřej |Goldefus 

                                        

Přihlášky :                     Přes e-mail : zverina.josef@email.cz, u střelců s levým madlem uvést                                      

zvlášť do emailu, v případě požadavku, uvést velikost terče 

Termín přihlášky :        Nejpozději do středy 1.2.2023 ! 

Rozlosování :                 Pořadatel provede bude provedeno 1 den před závodem 

Startovné :                      RL, HL dospělí, dorost  200,- Kč, RL, HL žáci  200,- Kč, RL, HL žáci 9 – 

10 let, žáci 6 – 8 let  100,- Kč, manipulační poplatek za družstvo 100 Kč 

Občerstvení :                  Formou bufetu na místě samém 

Ubytování :                     Nezajišťujeme 

Parkování :                     Parkoviště u tělocvičny, travnatá plocha u tělocvičny cca 50 m vlevo 

odbočka ze silnice III/4872 

 

 

 

 



 

2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 

Předpis :               závod probíhá dle pravidel WA, dle aktualizovaného Soutěžního řádu ČLS a  

                               tohoto rozpisu ( střelba 20 x 3  ) 

Sestavy :                H18, ŽH18, ŽH 10 

Divize :                   Reflexní luk, Holý luk 

Třídy :                    dospělí  - senioři 60 +, senioři, seniorky, muži, ženy 

                                dorost – junioři, juniorky, kadetky, kadeti 

                                žáci – st. žáci a žákyně, ml. žáci a žákyně, žáci a žákyně 9 -10 let, žáci a žákyně  6 

– 8 let 

Soutěž :                  jednotlivci, případně dlouhodobé soutěže družstev 

Startují :                řádně přihlášení závodníci, kapacita střelnice je omezena na max. počet 35 

                                závodníků 

Protesty :               dle soutěžního řádu ČLS, čl. 4.6. 

Časový harmonogram : 

                                 H18, ŽH18, ŽH 10       :     8.30 – 9.00     prezentace 

                                                                               9.05                nástup 

                                                                               9.15 – 9.40     trénink 

                                                                               9.40                závod 

                                   

Upozornění :           závodníci startují na vlastní nebezpečí, vybavení a oblečení střelců dle pravidel WA,     

nutné přezůvky 

 

 

Ve Vsetíně  dne 9.1.2023                                                                               Ing. Josef Zvěřina, předseda oddílu 

 

 

 

 

 

 


