
Přebor České republiky 

žáků a žákyň do 10 let 

v halové lukostřelbě - 2017 

Závody jsou pořádány za přispění 
Magistrátu města Přerova a Olomouckého kraje 

A. Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 

Tech. zajištění: SK Přerov 1908 z.s. – lukostřelba 

Datum: NEDĚLE 12. 3. 2017 

Místo konání: Městská sportovní hala Přerov, Petřivalského 2884/3, 
Přerov, GPS:49°26'52.802"N, 17°27'49.485"E 

Činovníci: ředitel závodu: Miroslav Zbořil 
zástupce ředitele: Martin Bucher 
zástupce ČLS: Martin Zahradník 
hlavní rozhodčí: Magda Robová 
rozhodčí: Jana Bednářová, Zdena Hegedüsová  
hospodář: Helena Blaťáková 

Přihlášky: termín přihlášek do: 1. 3. 2017 
jmenovité přihlášky závodníků a kapitána družstva zašlou 
oddíly a kluby na adresy: 

ČLS- Kateřina Končalová Zbořil Miroslav 
Zátopkova 100/2 Seifertova 6 
160 17 Praha 6 750 02 Přerov 

stk@czecharchery.cz lukostrelba.prerov@seznam.cz 

Rozlosování: provede pořadatel 5. 3. 2017 

Ubytování: viz. příloha 

Startovné: jednotlivci 250,- Kč 

B. Technická ustanovení: 

Předpis: závodí se podle Soutěžního řádu ČLS, 
Uspořádání a rozpisu soutěží v lukostřelbě pro rok 2016/2017 
a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

Sestava: ŽH10 na terč o Ø 80 cm 

Divize: reflexní luk (RL) 

Třídy: žáci a žákyně 9-10let, žáci a žákyně 6-8let 

Soutěž: jednotlivci, družstva 

omezení dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.3.3 

Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí, kteří 
jsou zařazeni do postupového klíče pro Přebor ČR, viz 
Uspořádání a rozpis soutěží v lukostřelbě pro rok 2016/2017 

Výsledky: budou vyhlášeny po skončení závodu 

Protesty: dle Soutěžního řádu ČLS, čl. 4.16 

Časový rozpis: 

09:00 – 09:30 prezence závodníků 

09:45 schůzka kapitánů 

10:00 slavnostní zahájení 

10:15 kontrola nářadí 

10:30 – 10:55 trénink 

11:00 – 13:15 závod 

Tituly a ceny: 

Dle Soutěžního řádu ČLS, čl. 5.3.4 

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Závodníci startují v řádném sportovním úboru 
a v oddílovém dresu. 
Halová obuv nutná 

V Přerově dne 15. 1. 2017 

   

Miroslav Zbořil 
předseda oddílu a 

ředitel závodu 

 

Ing. Kateřina Končalová, MBA 
předsedkyně STK ČLS 
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Příloha: 

Závod se koná ve sportovní hale, jejíž součástí je hotel Zimní stadion. 

http://www.hotelprerov.cz/hotel-prerov 

Hotel ZIMNÍ STADION** Přerov 

Hotel Zimní stadion** je elegantní přerovský hotel v klidné části města. 

V přerovském hotelu Zimní stadion je 11 pokojů po 4 lůžkách. Veškeré pokoje 

hotelu mají vlastní sociální zařízení, LED TV a chladničku. V hotelu je také 

k dispozici internet ve formě bezdrátové sítě (WI-FI). 

  

Zájemcům o ubytování v tomto hotelu zajistí pořadatel rezervaci na základě 

závazných požadavků zaslaných do 19. 2. 2017 na kontakt:  

Miroslav Zbořil, zborilmiroslav@seznam.cz, tel: 602 61 67 19 

Cena ubytování při větším zájmu ze strany závodníků a jejich doprovodu, bude 

upravena na základě dohody s provozovatelem. 

Jinak je cena ubytování dle platného ceníku: http://www.hotelprerov.cz/cenik 

Další možnosti ubytování v Přerově, nedaleko místa konání, kde již pořadatel 

rezervace NEZAJIŠŤUJE: 

Hotel Na Jižní v Přerově: http://www.najizni.cz/ 

Hotel Fit***: http://www.hotelfit.cz/ 

Hotel Jana: http://www.hotel-jana.cz/ 
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