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žactva 

 

v terénní lukostřelbě - 2020 
 

A. Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 
 

Tech. zajištění: 1. lukostřelecký klub Plzeň 1935, z. s. 
 
Datum:  26. září 2020 
 
Místo konání: park Plzeň – Doubravka, mezi ulicemi Potoční 

a U Panského dvora 
 

Činovníci: ředitel závodu:   Bc. Tereza Brandová 
 zástupce ČLS:   Ing. Zdeněk Horáček 
 hlavní rozhodčí:  Ing. Jana Luňáčková 
 

Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva 
 zašlou oddíly a kluby do 14. září 2020 na adresy: 

  
 stk@czecharchery.cz 
 lkplzen@gmail.com 
  
Rozlosování:  provede ČLS  
 
Stravování: bude zajištěno formou bufetu v prostoru parku 

 
Startovné: jednotlivci  600,- Kč, v ceně pitný režim 
 družstva  300,- Kč 

 
B. Technická ustanovení: 
 
Předpis: závodí se dle Soutěžního řádu ČLS 

a dle ustanovení tohoto rozpisu 
 
Sestava: ŽT24 (12x3 neznámé, 12x3 známé) 
  eliminace jednotlivců, postup maximálně 1/4 

 

Třídy:  starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 
 
Divize:  reflexní luk, holý luk a kladkový luk 
   
Soutěž: jednotlivci, družstva (omezení dle SŘ ČLS, čl.5.2.3) 

  
Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou lukostřeleckou licencí, 

kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR viz 
Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2019/2020   
  
 

Časový rozpis: 

Sobota 26. 9. 2020 
 
08:30 - 9:15     prezentace 
09:20             schůzka kapitánů 
09:30             slavnostní nástup 
09:40   kontrola nářadí 

10:00   zahájení závodu, v polovině 20 minut přestávka 
Po kvalifikaci bude co nejrychleji následovat eliminace 
jednotlivců 

cca 18:00  slavnostní vyhlášení 
 

 
Tituly a ceny : 

Dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.2.4.  
 
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 náčiní. 

4.V prostorách závodu je zákaz vstupu a pohybu zvířat. 
5. Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za 
oddíl/klub. Přihláška přes RCHERZ nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění 
tohoto rozpisu. 

6. Zákaz kouření v prostorách konání závodu. 
7.Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu 
související s šířením nákazy Covid-19 v ČR 

 
V Plzni dne 15. 6. 2020     
 
      Martin Zahradník    Bc. Tereza Brandová             
     předseda STK ČLS                  ředitelka závodu 
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Parkování: 
 

 
 

Ubytování: 

 
Možnosti ubytování budou sděleny 40 dnů před konáním závodu 
Situace kolem šíření Covid-19 v ČR nám znemožnila rezervovat ubytování tak dlouho dopředu. 

 


