
Halové závody LK CERE  

 

Pořadatel: Lukostřelecký klub CERE 
 

Termíny: 18.11.2017  
 2.12. 2017 s eliminacemi 
 6. 1. 2018 
 25. 2. 2018 s eliminacemi 
 17. 3. 2018  
 

Místo konání: Lukostřelecká hala LK CERE, Skalská, Praha 4 - Libuš 
 

Ředitelé závodů:         Helena Bauerová, Tereza Zahálková, Jaroslav Kratochvíl 
 

Rozhodčí:                   18.11.2017 ing. Alice Korbelová, ing. Jiří Prinz 
 2.12. 2017 ing. Alice Korbelová, ing. Jiří Prinz 
 6. 1. 2018 ing. Alice Korbelová, ing. Jiří Prinz 
 25. 2. 2018 ing. Alice Korbelová, ing. Jiří Prinz 
 17. 3. 2018 ing. Alice Korbelová, ing. Jiří Prinz 
 

Přihlášky:                   -   přes Rcherz.com 
- e-mail: kratochvil@lkcere.cz  
- tel.:  +420 602 217 829 
- na přihlášce uvádějte správné kategorie závodníků a velikost terče 
 u dospělých a dorostu 
- uzávěrky přihlášek vždy v pondělí před závodem do 24:00 hod.  
- v případě vyššího počtu zájemců, než je kapacita haly, dostanou 

přednost dříve přihlášení závodníci 
- při rozlosování budou obsazovány skupiny podle pořadí v časovém 

rozpisu – tedy nejdřív bude obsazena 1. skupina a při dostatečném 
zájmu teprve skupiny další 

- v případě nedostatečného obsazení odpoledních skupin si pořadatel 
vyhrazuje právo přesunout závodníky do předchozích skupin nebo 
danou skupinu zrušit 

 
Ubytování:                   Pořadatel nezajišťuje. 
 

Rozlosování:            Provede pořadatel nejpozději v pátek před závodem, informace o 
rozlosování budou dostupné přes Rcherz.com. 

 

Startovné:                     dospělí, dorost     350,-- Kč             
 žáci                       300,-- Kč    
 nečlenové ČLS          400,-- Kč  
Startovné závod s eliminacemi:  
 dospělí, dorost     450,-- Kč             
 žáci                       350,-- Kč    
 nečlenové ČLS          500,-- Kč  
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Úhrada startovného:   -  na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících klubů  
- před zahájením závodu v hotovosti 

 

Předpis:                       Závodí se dle pravidel WA, Soutěžního řádu a tohoto rozpisu. 
 

Sestavy:                     H 18, H 10 
 

Soutěže:                       reflexní luk, holý luk, kladkový luk  
                                    kat.- seniorky, senioři, ženy, muži, dorost, žáci, žáci do 10.let                                                            
 

Časový rozpis:            1. skupina (ranní): 
                                      08:00   prezentace závodníků 
                                      08:25    nástup 
                                      08:30    zahájení střelby 
                                   

 2. skupina (polední): 
                                      12:00   prezentace závodníků 
 12:25  nástup 
                                      12:30   zahájení střelby 
 

                                       3. skupina (odpolední): 
                                      15:00   prezentace závodníků 
 15:25  nástup 
                                     15:30   zahájení střelby 
 

Časový rozpis závodů s eliminacemi:             
 1. skupina (ranní): 
                                      08:00   prezentace závodníků 
                                       08:25    nástup 
                                 08:30    zahájení střelby 
                               cca  12:00 eliminace 
                                      

 2. skupina (odpolední): 
                                       14:00   prezentace závodníků 
 14:25  nástup 
                                       14:30   zahájení střelby 
                                 po skončení eliminace 

Vyhlášení výsledů a předání cen jednotlivých závodů proběhne vždy po 
skončení každé skupiny.                                    

Upozornění:                  Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 
V Praze  17.10.2017 

 
                                
                                 Helena Bauerová  
                           předsedkyně LK CERE 


