
Rozpis závodu  

M E M O R I Á L 

JIŘINY A VÁCLAVA KAROLOVÝCH 

 

 

A) všeobecná ustanovení 

 

Pořadatel:     SK SLAVIA PRAHA LUKOSTŘELBA, zapsaný spolek 
Datum závodu:   10.7.2021  

Místo konání:      sportovní areál SK Slavia Praha – lukostřelnice 
                          (vstup a vjezd na lukostřelnici je umožněn pouze vchodem z ulice vedoucí souběžně s tratí) 

Ředitel závodu:   pí. Mgr. Lucie Bímová 

Rozhodčí:      p. Václav Karola 

Přihlášky:          do 7.7.2021 

RCherz.com a současně na e-mail  - slavia.lukostrelba@gmail.com  

Ubytování:        nezajišťuje se  

Rozlosování:      dne 9.7.2021 v klubovně klubu v 16,00 hod.  

Úhrada:           na náklady vlastní či mateřského klubu,  

Startovné:  250,- Kč 

 

B) technická ustanovení   

Předpis:            závodí se podle pravidel a řádů WA a tohoto rozpisu 

Sestavy:           WA 720,  WA/kr, ŽWA 720  – střílí se po 6ti šípech 

Třída: muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, starší žactvo, mladší 

žactvo, žactvo do 10-ti let   

Divize:  reflexní luk, kladkový luk, holý luk                                                      

Časový rozvrh:                9,00 - 9,15 hod.  – registrace závodníků  

                                                          9,30 hod.  – nástup a kontrola nářadí 

                                                          9,45 hod.  – zahájení střelby  

                        

Upozornění: * upozorňujeme účastníky závodu a jejich doprovod, že je nutné sledovat aktuální 

vládní nařízení a opatření STK ke konání závodu (např. vyplněné čestné prohlášení 

pro pohyb na sportovišti, ….) 

Omezení:           pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících s ohledem na kapacitu   

                                   střelnice a aktuální opatření – rozhoduje pořadí přihlášek zaslaných na e-mail 

Ceny:            věcné podle počtu startujících v jednotlivých kategoriích a sestavách 

Námitky:           podle pravidel a řádů WA a ČLS 
 

C) ostatní ustanovení 

• členství v ČLS se prokazuje platnou lukostřeleckou licencí 

• každý startuje na vlastní nebezpečí 

• je nutné se prokázat Čestným prohlášením o negativním výsledku na Covid 19 u všech vstupujících 

na lukostřelnici !!! 

• občerstvení na střelnici se s ohledem na současnou situaci neuskuteční 

 

 

 

 

 

 

   Václav   K a r o l a   v.r.                                         Lucie  B í m o v á  v.r. 

              předseda klubu                                                                            ředitelka závodu 

mailto:slavia.lukostrelba@gmail.com

