
  

3300..  MMiissttrroovvssttvvíí    

ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  

v terčové lukostřelbě dorostu 
 

A. Všeobecná ustanovení: 

 

Pořadatel:   Český lukostřelecký svaz 

 

Technické zajištění:  Lukostřelecký klub Znojmo z.s. 

 

Datum:   20. – 22. srpen 2021 

 

Místo konání:  Loucký klášter ve Znojmě (viz mapka v sekci 

Parkování) 

 

Činovníci: ředitel závodu:   Martin Zahradník  

 zástupce ČLS:    David Špinar 

 technický delegát:  Magda Robová 

 

 hlavní rozhodčí:  Kateřina Končalová 

   

  rozhodčí:   Andrea Foltýnová 

       Robert Koleňák 

       Petr Kuhejda 

       Ján Masár 

       Dana Masárová 

       Zdeněk Mejzlík 

 

Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva 

 zašlou oddíly a kluby do 9. 8. 2021 na obě adresy: 

  

    Martin Zahradník  LK Znojmo 

    stk@czecharchery.cz  lkznojmo@seznam.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. 

 

Rozlosování:  provede technicky zabezpečující klub 18. 8. 2021 

 

Ubytování:  Zajišťujeme na základě závazné objednávky od klubů do 31.7.2021 

do naplnění rezervované kapacity 50 lůžek. 

 Cena: 410 Kč za osobu a noc. 

 

 Další možnosti ubytování: 

  https://www.penzionmorava.cz/ 

  https://www.sos-znojmo.cz/ubytovani-pro-verejnost/ 

  

Stravování:  V prostoru střelnice bude k dispozici občerstvení. 

 

 Pitný režim pro účastníky závodu bude zajištěn v ceně startovného. 
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Parkování: Nezpevněný povrch vedle parkoviště Městské plovárny Louka. Příjezd 

z ulice Melkusova.  

    

 

 

 

 

 

Startovné: jednotlivci   700,- Kč 

 družstva  300,- Kč 

 mix-team  300,- Kč 

 

Platba startovného je možná převodem na účet klubu vedený u KB 

a.s. č.ú.: 115-1640830277/0100 do 16.8.2021 (faktura bude 

nachystána při prezenci). Variabilní symbol je IČO klubu/oddílu.  

 

Prezenci provádí za celý klub/oddíl jeden zástupce. 

 

B. Technická ustanovení: 

 

Předpis: závodí se podle Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení tohoto 

rozpisu 

 

Kategorie:  Reflexní luk – kadeti/kadetky, junioři/juniorky 

 

Sestava:  WA 720 

 

Soutěž:  jednotlivci, oddílová družstva, oddílové mix-týmy (omezení dle SŘ 

ČLS, čl.5.2.3) 

 

Startují:   řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí, kteří jsou 

zařazeni do postupového klíče pro MČR viz Uspořádání a rozpis 

soutěží pro sezónu 2020/2021 

 



Plánovaný časový harmonogram: 

Pátek 20.8.2021 

  11:00 – 13:00 prezence 

  13:00 - 13:30    kontrola nářadí 

  13:15   schůzka kapitánů 

  13:30    slavnostní zahájení 

  14:00 - 14:30 trénink 

  14:30   kvalifikace   

 

 

 

Sobota 21.8.2021 

  08:40      schůzka kapitánů 

  09:00 – 16:00 eliminace jednotlivců, MIX týmů a družstev  

 

Neděle 22.8.2021 

  08:40   schůzka kapitánů 

  09:00 - 17:00 finále jednotlivců, MIX týmů a družstev 

 

O případných změnách v časovém rozvrhu budou všichni přihlášení včas 

vyrozuměni. 

 

 

 

 

Tituly a ceny: 

Dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.2.4.  

 

 

 

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. 

5. Zákaz kouření v celém areálu střelnice.   

6. Všichni účastníci MČR, trenéři, doprovod, hosté jsou povinni dodržovat platné 

hygienické předpisy vydané MZ ČR v době konání MČR. 

 

 

 

Ve Znojmě, dne  08. 07. 2021 

 

 

 

    

            Martin Zahradník      Martin Zahradník             

          předseda STK ČLS                       ředitel závodu

 

 



 

Akce proběhne za podpory města Znojmo 

 
 

 

 

Partneři akce 

 

 

 


