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 28. mistrovství České republiky žactva 

22. a 23. února v Humpolci 

 

 
 

Spolupořadatel mistrovství  Město Humpolec 

 

 

 
Podporuje Kraj Vysočina 

 
 

 
 
Materiální podpora  
 

Madeta a.s.  

 
 
 
 
 

LION Products, s.r.o. 
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A. Všeobecná ustanovení:  
 

Pořadatel:   Český lukostřelecký svaz  

Techn. zajištění:  LO TJ Jiskra Humpolec 

Termín:    22. a 23. února 2020 

Místo konání:   Sportovní hala TJ Jiskra; Tyršovo nám 745; HUMPOLEC 

  (49.5368556N, 15.3527653E)  

Činovníci:    ředitel závodu: Miroslav Háva (tel. 602 363 950) 

zástupce ČLS: Bc.Jan Šípek 

hlavní rozhodčí: Bc.Kristina Anna Reitmeier 

technický delegát: Magda Robová  

Přihlášky: Jmenovité přihlášky svých členů a jméno kapitána výpravy zašlou oddíly 

a kluby do 10. 2. 2020 na adresy: stk@czecharchery.cz 

a kopii na m.hava@wo.cz 

 

- Dle Soutěžního řádu ČLS, čl. 5.1, musí být družstva do soutěží nahlášena společně s přihláškou 

jednotlivců. Počty družstev jsou ke dni uzávěrky konečné. Později již nelze přihlásit nové družstvo. 

- Družstvo je tříčlenné. 

- V případě hostování lze doplňovat členy družstva nejpozději týden před závodem. 

- Finální úprava složení družstev jmen je možná při prezentaci. 

- Za pozdní přihlášky jednotlivců bude udělena pokuta dle SŘ ČLS.       
 

Rozlosování:  Provede technicky zajišťující spolek dne 20. 2. 2020  

Ubytování: zajišťujeme na domově mládeže České zemědělské akademie v blízkosti 

sportovní haly. Nabídka je uvedena v příloze tohoto rozpisu. 

Ubytování je nutné závazně objednat do 31. 1. 2020 na adrese m.hava@wo.cz 

Stravování: Občerstvení a pitný režim bude zajištěn formou bufetu v prostorách 

sportovní haly.  

Teplé celodenní stravování zajišťujeme ve školní jídelně Zem. Akademie. 

Nabídka je uvedena v příloze tohoto rozpisu. 

Stravování je nutné závazně objednat do 31. 1. 2020 na adrese m.hava@wo.cz 

 Startovné:    Jednotlivci 600 Kč; družstva 200 Kč 

Startovné lze uhradit převodem na účet u České spořitelny 

č. 0620213349/0800  variabilní symbol : 21    ( pozor je nutný ) 

 

do poznámky prosím napište jméno oddílu, případně i konkretizujte platbu ( počet střelců, družstev ) 

- jméno oddílu v poznámce je nutné, jinak nebude platba rozpoznána! 

- Při platbě startovného i služeb najednou, prosíme o rozpis platby v poznámce a nebo 

podrobně mailem na adresu m.hava@wo.cz   
 

Termín úhrady je do 17. února – poté budou platby za startovné přijímány hotově při prezentaci. 

Faktura bude připravena u prezentace. 

 
B. Technická ustanovení:  

Předpis:  Závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS, Uspořádání a rozpisu 

soutěží pro sezónu 2019/2020 a podle ustanovení tohoto rozpisu.  

 

Sestava:   ŽH18  - Starší žáci/žákyně –terč Ø 60 cm  

- Mladší žáci/žákyně –terč Ø 80 cm  

 

Kategorie:    reflexní luk - starší žáci/žákyně, mladší žáci/žákyně 

kladkový luk – starší žáci/žákyně, mladší žáci/žákyně 

holý luk - starší žáci/žákyně, mladší žáci/žákyně 

mailto:stk@czecharchery.cz
mailto:m.hava@wo.cz
mailto:m.hava@wo.cz
mailto:m.hava@wo.cz
mailto:m.hava@wo.cz
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Soutěže:    jednotlivci, družstva 

Startují:  řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2019/ 

2020, kteří jsou zařazení do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání 

a rozpis soutěží pro sezónu 2019/2020.  
 

Omezení: Střelnice má kapacitu 156 soutěžících ve dvou skupinách. Omezeni podle 

SŘ ČLS čl. 5.2.2. budou střelci s nejnižším výsledkem v žebříčku v 

nejvýše početně obsazené skupině.  
 

Tituly:  Viz článek 5.2.4 Soutěžního řádu ČLS  

Protesty:    Viz článek 4.16 Soutěžního řádu ČLS 

 
C. Časový rozpis:  

Pátek: 21. 2. 2020  

18:00 - 20:00  Prezentace v prostorách sportovní haly  

Sobota: 22. 2. 2020  

7:15 -8:30   Prezentace  

8:15   Schůzka kapitánů  

8:25 – 8:40  Kontrola nářadí 1. skupiny  

8:40 - 12:30  Trénink + kvalifikace 1. skupiny  

12:30   Slavnostní zahájení MČR  

13:00 - 13:15  Kontrola nářadí 2. skupiny 

13:15 - 17:05 Trénink + kvalifikace 2. skupiny  

Po skončení 2. skupiny následují eliminace jednotlivců 1/16 popř. 1/8  

(zařazení do skupin dle kategorií, bude upřesněno po termínu přihlášek) 

  

Neděle: 23. 2. 2020  

08:00  Zahájení tréninku a následně eliminace jednotlivců 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 

finále  
 

Po ukončení eliminací jednotlivců následují eliminace družstev 1/8 až finále.  

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne po skončení eliminací. 

Jednotlivé časy jsou orientační, může dojít ke změně s ohledem na průběh soutěže. 

 

D. Upozornění:  

1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

2. Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech. 

3. Vstup do haly pouze v čisté sportovní obuvi. Týká se i doprovodu závodníků  

4. Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní.  

5. V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat.  

6. Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. 

    Přihláška přes RCHERZ nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.  

7. Zákaz kouření v prostorách konání závodu.  

 

 

V Humpolci 29.12. 2019  

 

 

 

Martin Zahradník      Miroslav Háva  

předseda STK ČLS       ředitel závodu 
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E. Organizační pokyny: 
 
 

Vzhledem k tomu, že pro střelce není k dispozici tréninková střelnice v malé hale sokolovny, 

tréninková střelba bude probíhat na závodních terčovnicích přímo ve velké sportovní hale podle 

instrukcí pořadatelů. 
 

Stísněné podmínky pro střelce v hale jsou již dlouhodobě známy, ale i tak moc prosíme trenéry a 

doprovod o maximální spolupráci, dodržování kázně svěřenců a o dbaní instrukcí pořadatelů. 

Zejména o zajištění maximálního možného komfortu střelců – nenechávat nepotřebné věcí 

v prostoru pro střelce a o zajištění plynulé výměny skupin při kvalifikaci.  
 

Šatny využívejte prosím co nejpečlivěji, není v našich silách zodpovídat za ztráty či škody. Boty lze 

zanechat u vstupu do haly a nebo jsou u šaten k dispozici zamykatelné skříňky. 
 

Pitný režim: v kantýně je k dispozici bezplatně pitná voda, kterou milá obsluha velice ráda načepuje 

do nádob závodníků. 
 

Protože počátek střelby 2. skupiny bude až po oficiálním zahájení mistrovství, ve 13:00, zajistili jsme 

výdej obědů ve školní jídelně pro 2. skupinu již od 11:45, aby se závodníci mohli najíst 

v dostatečném předstihu. 1 skupina bude mít prostor na oběd až do 13:15 hodin.  

 
 

Provoz jídelny:  Snídaně       od 6:45 do 8:00 

 

                                Oběd  sobota    od 11.45 do 13:15 

                                           neděle    od 12:00 do 13:00    

        

                                Večeře        od 18:30 do 19:30 
 

 

Prosím o důsledné dodržování výdejní doby a o řádnou úschovu stravenek. Bez stravenky nebude 

vydána žádná strava. 

 

Sledujte nedělní plán. Jednotlivé časy jsou orientační, může dojít ke změně s ohledem na průběh 

soutěže. O čemž budou všichni přihlášení včas vyrozuměni. Eliminace budou probíhat postupně bez 

časových prodlev. 

 
F. Nabídka ubytování  

1/ HOTEL U JIŘÍHO, Jihlavská 493, 396 01 Humpolec  Tel.: 608 02 73 98, majitel tohoto 

hotelu je tatínek našeho střelce a spřátelený lukostřelec a ubytování nabízí v hotelu a v přilehlém 

apartmánu.  

Při objednání se hlaste jako LUKOSTŘTELCI a pan majitel vám vyjde svou nabídkou vstříc. 

                    --------------------------------------------------------------------------- 

2/ Další možnost ubytování nabízí TJ Jiskra Humpolec ve svých prostorách na vlastních 

karimatkách a ve vlastních spacácích. 

                   -------------------------------------------------------------------------- 

3/ Domov mládeže Fügnerova 570 a Domov mládeže Nádražní 486      

 Na základě objednávky zajistíme ubytování v domově mládeže České zemědělské akademie 

Fügnerova, případně na taktéž blízkém domově mládeže v ulici Nádražní.  

Po dohodě s panem vedoucím ubytovacích zařízení jsme přistoupili na zprostředkování ubytování 

naším oddílem. 
 

Domov mládeže Fügnerova 570   :    nabídka cca 14 pokojů po 3 lůžkách     

Domov mládeže Nádražní 486      :    nabídka cca 8 pokojů po 2 až 3  lůžkách   

  Vždy dva pokoje mají společné sociální zařízení. Bylo by dobré znát skladbu dívek, chlapců i 

dospělých, abychom dobře využili stávající volnou kapacitu.   
 

Cena je 210,-Kč/1 osoba na 1 noc. 
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 Snídani objednávejte s ostatním stravováním prosím, možné je i objednání snídaně bez 

využití ubytování. 
 

Ubytování na domově mládeže po potvrzení ubytovatelem a rozepsání pokojů, ( stejně jako 

startovné a stravování ) lze uhradit převodem na účet u České spořitelny 
 

č. 0620213349/0800 variabilní symbol : 21    ( pozor je nutný ) 
 

 - do poznámky prosím napište jméno oddílu, případně i konkretizujte platbu ( počet lůžek, 

pokojů )  

- jméno oddílu je nutné, jinak nebude platba rozpoznána. 

- Při platbě startovného i služeb najednou, prosíme o rozpis platby v poznámce a nebo 

podrobně mailem na adresu m.hava@wo.cz  ( tel.M)irek :  602 363 950) 
 

Ubytování je nutné závazně objednat do 31. 1. 2020 na adrese m.hava@wo.cz 
 

Termín úhrady je do 17. února – poté budou platby přijímány hotově při prezentaci. 
 

Faktura bude připravena u prezentace. 
                   -------------------------------------------------------------------------- 

 

Ostatní tipy pro ubytování najdete na konci tohoto rozpisu. 
 

 

G. Nabídka stravování 
  
Na základě dostatečného zájmu do 31.1.2020 zajistíme teplé stravování (sobota snídaně, oběd a 

večeře, neděle snídaně a oběd) v blízkém stravovacím zařízení školní jídelny České zemědělské 

akademie, 100 m od sportovní haly. Snídani je možné objednat i bez využití ubytování. 

 

Závazně si tedy objednejte včas do 31.1.2020. Při registraci na základě objednání oddíly 

zakoupí stravenky pro jednotlivá jídla v objednaných počtech.  

 

Sobota Snídaně     Vařené vejce, plátkový sýr, máslo, zelenina, pečivo 

     čaj, mléko, káva  

cornflakes, mléko 

Sobota Oběd        Polévka z vaječné jíšky 

   Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, zeleninový salát, čaj/voda               

Sobota Večeře       Boloňské špagety, ovoce, čaj/voda           

 

Neděle Snídaně     Pečená šunka, nutella, máslo, zelenina, pečivo 

        čaj, kakao, mléko,  

       cornflakes, mléko 

Neděle Oběd         Polévka s masem a těstovinami    

   Svíčková na smetaně, houskový knedlík, ovoce, čaj/voda 

 

Cena jídel ve školní jídelně :   Snídaně: 65,- Kč 

     Oběd:   90,- Kč 

     Večeře  85,- Kč 
 

 

Vzor objednávky:    sobota snídaně - SS      …   počet jídel  

sobota oběd  -    SO     …     počet jídel 

   sobota večeře -   SV     …     počet jídel  

neděle snídaně -  NS     …     počet jídel  

neděle oběd  -    NO     …     počet jídel  

mailto:m.hava@wo.cz
mailto:m.hava@wo.cz
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 Stravování ( stejně jako startovné a ubytování ) lze uhradit převodem na účet u České spořitelny 

č. 0620213349/0800  variabilní symbol : 21    ( pozor je nutný ) 

- do poznámky prosím napište jméno oddílu, případně i konkretizujte platbu ( počet jídel ) 

- jméno oddílu je nutné, jinak nebude platba rozpoznána  

- Při platbě startovného i služeb najednou, prosíme o rozpis platby v poznámce a nebo 

podrobně mailem na adresu m.hava@wo.cz ( tel.M)irek :  602 363 950) 
 

Stravování je nutné závazně objednat do 31. 1. 2020 na adrese m.hava@wo.cz 
 

Termín úhrady je do 17. února – poté budou platby přijímány hotově při prezentaci. 

Faktura a bude připravena u prezentace. 
 

Stravenky budou předány při prezentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Ostatní nabídka ubytování: 

HOSTEL HUMPOLEC, Masarykova 922, 396 01 Humpolec  

Tel: 777 680 421, 777 065 421, 564 034 064, info@hostelhumpolec.cz, 
www.hostelhumpolec.cz  
 

Penzion Růže, Masarykova 857, 396 01 Humpolec  
Tel.: 565 650 330, 774 099 249, fax: 565 533 032, e-mail: recepce@penzion-

ruze.cz  

www.penzion-ruze.cz  
 

HOTEL NA PLOVÁRNĚ, Vilová 1638, 396 01 Humpolec Tel.: 565 381 461, 

hotelnaplovarne@seznam.cz, www.hotel-humpolec.cz  
 

Hotel Jirmásek (Orlík), Dolní náměstí 31, 396 01 Humpolec 
Tel.: 565 532 165, e-mail: hotel.jirmasek@seznam.cz  

www.pocechach.cz/ubytovani/hotel-orlik-jirmasek  
 

HOTEL ČERNÝ KŮŇ, Dolní náměstí 247, 396 01 Humpolec Tel.: 602 153 347, 
www.hotel-cernykun.cz  
 

PENZION FONTÁNA, Lužická 542, 396 01 Humpolec Tel.: 724 039 652, 
recepce@penzionfontana.cz, www.penzionfontana.cz  
 

APARTMÁN ZANZI, 5. května 309, 396 01 Humpolec Tel.: 720 969 916, 

apartmanhumpolec.cz  
 

APARTMÁN JANOUŠEK, Masarykova 624, 396 01 Humpolec Tel.: 777 986 
946, janousek@seznam.cz, apartman-janousek.cz  
 

FARMA U PROKOPŮ, Lužická 1043, 396 01 Humpolec Tel.: 727 927 336, 603 
731 151, e-mail: provit@seznam.cz, www.bytovaniuprokopu-humpolec.cz  
 

mailto:m.hava@wo.cz
mailto:m.hava@wo.cz
http://www.hotel-humpolec.cz/
http://www.hotel-cernykun.cz/
http://www.penzionfontana.cz/
http://www.bytovaniuprokopu-humpolec.cz/
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PANSKÝ DŮM, Dolní náměstí 255, 396 01 Humpolec  

Tel: 777 333 929, 604 458 825  
 

Apartmány u Dubů, Jana Jokla 1815, 396 01 Humpolec  

Tel.: 605 420 270, 605 245 947, e-mail: info@humpolec-ubytovani.cz, 

www.humpolec-ubytovani.cz  
 

HOTEL KOTYZA, Horní náměstí 5, 396 01 Humpolec  

Tel.: 565 537 351, 606 489 037, fax: 565 532 344, e-mail: hotel@kotyza.cz, 
www.hotelkotyza.cz  
 

APARTMENTS HUMPOLEC, Vilémov 16, 396 01 Humpolec Tel.: 739 661 367, 

info@apartmentshumpolec.cz, www.apartmentshumpolec.cz  
 

Motel Velký Rybník, 393 01 Pelhřimov   Tel./fax: 565 381 112, 737 317 252,   
e-mail: motelvelkyrybnik@email.cz, www.motelvr.cz  

 
http://infohumpolec.cz/infocentrum/ubytovani/ubytovani-v-

humpolci.html 

http://www.apartmentshumpolec.cz/
mailto:motelvelkyrybnik@email.cz
http://www.motelvr.cz/

