
 

 

Rozpis závodu v terénní 

 

Kačinská terénní 
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Pořadatel: Kentaur – Pardubice, z.s. 

Datum: neděle 28. 5. 2023 

Místo: zámecký park Kačina, hostinec Na Huse 

 Svatý Mikuláš 33, 28401 Svatý Mikuláš 

Ředitelé závodu: Pavel Šrut, tel.: 602 405 967 

 Pavel Švanda 

 

Hlavní rozhodčí: Luděk Zimmer 

Přihlášky: jmenovité přihlášení je možné do středy 22. 5. 23 v sys-

tému Rcherz anebo přímo emailem na adresu: kentaur-

pce@seznam.cz 

Rozlosování: provede pořadatel den před závodem 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje  

Občerstvení: možnost zakoupení občerstvení v restauraci Na Huse 

Úhrada: úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle 

platných předpisů 

Startovné: žactvo 300,- Kč 

dospělí a dorost 400,- Kč  

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

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

ustanovení tohoto rozpisu 

Sestava: T24 a TŽ24 (12×3 neznámé a 12×3 známé) 

Soutěž: Divize – olympijský luk, kladkový luk, holý luk  

Třídy: dle tohoto rozpisu 

Kategorie: muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, ka-

detky, žáci a žákyně st., žáci a žákyně ml. 

Startují: řádně přihlášení závodníci s platnou licencí ČLS  

 



Časový rozpis:      

Prezentace:    9:00 ÷ 9:30 

Kontrola nářadí:    9:40 

Zahájení závodu:    10:00 

 

Ceny: vyhlášení vítěze při obsazení kategorie více než 5 lukostřelci 

 

Upozornění: 

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

2. Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech. 

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

činí. 

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

5. Zákaz kouření v prostorách konání závodu. 

6. Parkování na parkovacích plochách nebo dle pokynů pořadatelů 

 

Poznámka: 

V sobotu 27.5.2023 pořádáme terénní dle pravidel IFAA – 2×14 terčů po 4 šípech – 

celkem 112 šípů. Vzdálenosti – pouze dle věku (všechny divize) – dospělí od 10 do 64 
m, junioři – od 10 do 45 m, žáci – od 6 do 27 m. Všechny terče se střílí na známé 

vzdálenosti. Přihlášky na www.3darchery.cz nebo na email: kentaur-pce@seznam.cz  

 

 

 

 

V Pardubicích 2. 3. 2023 Pavel Šrut 

    ředitel závodu 

http://www.3darchery.cz/
mailto:kentaur-pce@seznam.cz

