
28. mistrovství České republiky 
 

dorostu 
      

v halové lukostřelbě - 2018 
 
 
 A. Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 
 
Tech. zajištění: LK ARCUS Plzeň  
 
Datum: 17. - 18. března 2018 
 
Místo konání: hala ZČU, Univerzitní 14, 306 14 Plzeň,  

příjezd od Benziny po panelové cestě 
        https://mapy.cz/s/nM8v 

 
Činovníci: zástupce ČLS:   Mgr. Barbora Horáčková 
 ředitel závodu:  Ing. Zdeněk Horáček 
 tech. delegát ČLS: Ing. Kateřina Končalová, MBA  
 hlavní rozhodčí: Robert Reichl     
 
Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána výpravy zašlou oddíly a 

kluby do neděle 05. března 2018 na adresu stk@czecharchery.cz 
a kopii na adresu predseda@lkarcus.cz 

    
 Dle Soutěžního řádu ČLS čl. 5.1 musí být družstva do soutěží nahlášena 

spolu s přihláškou jednotlivců.  Počty družstev přijaté ke dni uzávěrky 
přihlášek jsou konečné. 

 V případě hostování, lze doplňovat družstva maximálně týden před 
závodem. Po termínu přihlášek nelze přihlásit nové družstvo do jakékoli 
kategorie.  
Konečná úprava složení družstev je možná při prezenci. 
Za pozdní přihlášení bude udělena pokuta dle SŘ ČLS. 

 
Ubytování:  nabízíme možnost ubytování v hotelu IBIS Plzeň za zvýhodněnou cenu 

pro účastníky MČR (viz přiložená nabídka, rezervace je rozšířena na 30 
pokojů). 

 V případě zájmu rezervujte prosím ubytování elektronicky na: 
H6734@accor.com nebo telefonicky na 377 887 777 a to nejpozději do 
12.3. 2018.  

 Heslo k registraci je "MČR v halové lukostřelbě” 
 Po tomto datu je objednávka také možná, ale bez garance volné 
ubytovací kapacity 

   
Občerstvení: bude zajištěno v prostorách haly 
 
Startovné: na účet č.: 18709464/0600 nejpozději do 12.3.2018 
 variabilní symbol – IČO vysílající organizace 
  
 jednotlivci  - 500 Kč 
 družstva    - 200 Kč 
 
 při prezentaci na místě: 
 jednotlivci  - 700 Kč 
 družstva    - 250 Kč 
 



Storno:  při omluvě více než 48 hodin před zahájením prezence - storno 0%  
při omluvě 48-24 hodin před zahájením prezence - storno 50% startovného 
jednotlivce 
při omluvě do 24hodin či absenci při prezentaci - storno 100% startovného 
jednotlivce 

 
 
B. Technická ustanovení: 
 
Předpis: závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro rok 2018 

a podle ustanoveních tohoto rozpisu 
Sestava: H 18  
Kategorie: reflexní, kladkový a holý luk, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 
Soutěž: jednotlivci, družstva 
Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2018, kteří 

jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR. Podmínkou připuštění k závodu 
je platný členský průkaz ČLS z licencí pro rok 2018     

 
Časový rozpis: 
Sobota 17.03.2018 
1.skupina 
07:30 – 09:00  prezentace 
09:00    schůzka kapitánů 
09:20   kontrola nářadí 
09:45     trénink + kvalifikace 1. skupiny 
 
13:00   slavnostní zahájení MČR 
 
2.skupina 
13:30    kontrola nářadí 
14:00    trénink + kvalifikace 2. skupiny 
17:30   - 18:00 eliminace  
 
Neděle 18.03.2018 
08:00   eliminace jednotlivců a družstev 
 
Skutečný počet skupin, rozlosování do skupin a konečný časový harmonogram 
bude oznámen po uzávěrce přihlášek. 
 
C. Tituly: 
Vítězové v soutěžích jednotlivců a družstev ve vypsaných kategoriích obdrží titul Mistr ČR 
v halové lukostřelbě pro rok 2018, zlaté medaile a diplomy.  

 
Upozornění:  
 

1. všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci startují v řádném 
sportovním úboru 

2. zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní. 
3. Zákaz vstupu se zvířaty. 
4. Přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. 

Přihláška přes rcherz nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu. 
 
 
V Plzni dne 16.1.2018     
 
       

Martin Zahradník v.r.    Ing. Zdeněk Hráček v.r.             
            předseda STK ČLS                                  ředitel závodu 



11 janvier 2018 

SKUPINOVÁ NABÍDKA 
 

Hotel IBIS PLZEŇ, Univerzitní 65, 301 00 Plzeň, CZ, tel: +420 377 887 777, email: H6734@accor.com 

Vážení partneři, 
 
Jsme velmi rádi, že Vám můžeme nabídnout nasledující služby: 

� SKUPINA:  TJ HALMA ZBŮCH - LUKOSTŘELBA 
� DATUM:   17.3. – 18.3.2018 (1 noc) 
� SLOŽENÍ POKOJŮ: cca 20x dvoulůžkový pokoj 

V CENÁCH JE ZAHRNUTO:  
¾  bufetová snídaně 
¾  wifi připojení 
¾  parkovné 
¾  DPH a místní poplatky 

 

SINGLE ROOM DOUBLE ROOM  EXTRA BED 

750 CZK  950 CZK N/A 

Náš IBIS KITCHEN team Vám 
nabízí speciální menu: * 

a) EUR 7,5 – předkrm + hlavní chod 
b) EUR 9 ,5 – předkrm + hlavní chod + dezert 
c) EUR 14  – bufetové menu 
 

* Pečivo a voda v karafách jsou poskytovány 
automaticky a zdarma k menu. 

 

 

  

� Just the groups confirmed by both parties through contract (client and hotel) are 
considered as FIX reservations. 


