
Rozpis závodu 

1.  MISTROVSTVÍ  ČR  V  TERČOVÉ  PARA  LUKOSTŘELBĚ 
       11. 09. 2021 

 
A. Všeobecná ustanovení:  
 
Pořadatel:  Český lukostřelecký svaz  
Technicky zajištuje: SK Nové Město nad Metují 
Datum:  11. září 2021  
Místo konání: sportovní areál SK NMnM, ul. 28. října 943 
 
Činovníci:  ředitel závodu:  David Šnajdr  

technický delegát : David Bárta 
zástupce ČLS : Zdeněk Horáček 
hospodářka závodu:  Jana Martinková  
hlavní rozhodčí:  Václav Luňáček  
řídící střelby:  Jana Luňáčková  
rozhodčí:   Ivan Doležal, Pavel Zaoral 

 
Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva zašlou oddíly a kluby  

do 30. srpna 2021 na adresu stk@czecharchery.cz a kopii na vlunacek@tiscali.cz  
 
Rozlosování: provede technicky zajišťující SK dne 7. 9. 2021 
 
Ubytování: pořadatelů nezajišťuje. Ubytování startujících závodníků je možné rezervovat 

individuálně např. v:  Rambousek Hotel Hotel u Broučka - úvod (hotelubroucka.cz)  
 
Úhrada:  úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných předpisů ČLS 
 
Občerstvení:  bude zajištěno dle epidemiologických nařízení 
 
Startovné:  střelci s platnou střeleckou licencí ČLS: 700,- Kč  

oddílová družstva:    300,- Kč  
MIX týmy:     300,- Kč  
úhrada startovného bude provedena hotově při akreditaci. 

 
B. Technická ustanovení: 
 
Předpis:  závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro rok 2020/2021 

podle ustanovení tohoto rozpisu 
 
Sestava: WA 720 70m, WA 720 50m 
 
Kategorie: W1 muži, W1 ženy, open reflexní luk muži, open reflexní luk ženy, open kladkový 

luk muži, open kladkový luk ženy 
 
Soutěže:   vyřazovací utkání: jednotlivci dle kategorií  

MIX týmy, nebo oddílová družstva (podle počtu přihlášených) 
       
Startují:  řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2020/ 2021, 

kteří jsou zařazení do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis 
soutěží pro sezónu 2020/2021.  
Každý účastník odevzdá při akreditaci vyplněné čestné prohlášení o 
negativním výsledku testu na Covid 19 – viz příloha. 
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Časový rozpis: pátek 10. 9.: 13:00 – 18:00 oficiální trénink 
     17:00 – 18:00 akreditace střelců 
 
   sobota 11. 9.: 08:30 – 09:00  akreditace střelců 
     09:05             schůzka kapitánů 
     09:20 – 09:40  kontrola náčiní 
     09:40 – 10:10  oficiální trénink 
     10:10 – 13:00  kvalifikace 
     13:30   vyřazovací utkání jednotlivců 
     15:30  vyřazovací utkání Mixtýmů, nebo oddílových družstev  
 

vyhlášení výsledků cca 30 min po skončení střelby 
 
 
Poznámka: Časový rozvrh může být ještě upřesněn, o čemž budou všichni přihlášení včas 

vyrozuměni. 
 
Tituly a ceny: viz. čl 5.3.4 Soutěžního řádu ČLS 
 
 
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, kouření a pití alkoholických nápojů v prostorách střelnice.  
4. Přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška přes rcherz    
nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.  
5. Všichni účastníci MČR, trenéři, doprovod, hosté jsou povinni dodržovat platné hygienické předpisy vydané 
MZČR v době konání MČR. 
 

 

 
 
 
V Novém městě nad Metují 14. 8. 2021      
 
 
 
Martin Zahradník       David Šnajdr v.r.  
……………………………      ……………………………. 
Předseda STK ČLS       ředitel závodu 


