
Chrástecká terčová 2022  
II. liga a přebor s eliminacemi 
Pořadatel: LO TJ SPARTAK Chrást 

1. kolo: neděle 22. května 2022 

 

Srdečně Vás zveme na otevřený nedělní závod „Chrástecká 
terčová“ dne 22. května 2022 při příležitosti odstřílení dlouhodobých 
soutěží přeborů a II. ligy.  

Pro zájemce budou součástí eliminační souboje jednotlivců a pokud bude větší účast, kapacita a 
zájem, provedeme kolo eliminace družstev ve stylu I. ligy. 

PS: Družstva budou moci být namixovaná (kluby). Cílem je si hlavně zastřílet 😊.  

Eliminace jednotlivců a družstev mohou být i napříč kategoriemi, např. RL muži vs. RL starší žákyně. 
Bude rozhodnuto podle účasti při nástupu před zahájením závodů. 

 

 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel:  LO TJ SPARTAK Chrást, z.s. 

      

Datum:   1. kolo  neděle 22. května 2022 

    

Místo:   Lukostřelnice Chrást, Dolanská   

Činovníci:  ředitel závodu:  Ing. Petr Polanský 

Hlavní rozhodčí:  Bc. Kamila Štruncová 

    

Přihlášky:   jmenovité přihlášky zašlou oddíly a kluby 

   do středy 18. května 2022 

   ideálně přímo přes systém rcherz.com nebo 

na email (přihláška společná za celý oddíl/klub): 

   

  e-mail: petapol@seznam.cz (Petr Polanský) 
 

  kopie: pavla.pelikanova@tiscali.com (Pavla Pelikánová) 

   tel: +420 721 328 764 

 

Účast: všechny věkové kategorie  

(do 8 let, do 10 let, mládež, dorost, muži, ženy, senioři, seniorky, 60+) 

Rozlosování:  provede pořadatel den před závodem 

Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 

Stravování:  menší občerstvení na střelnici 

Parkování:  v přilehlých ulicích, střelnice bude pro parkování střelců uzavřena 

Startovné: ve výši 250,- pro všechny kategorie 
 

  



Technická ustanovení 

Předpis: závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle tohoto rozpisu 

Sestava:  WA720, ŽWA720, WA/kr., ŽWA/kr. 

   V případě menší účasti možnost střílet i na jednu řadu.  

(Maximální obsazenost 16 terčovnic) 

Závod proběhne v sadách po 6 šípech. 

Třídy: muži, ženy, senioři, seniorky, 60+, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, st. žáci, st. 
žákyně, ml. žáci, ml. žákyně, žáci do 10 let, žákyně do 10 let, žáci do 8 let, 
žákyně do 8 let 

 

Časový rozpis:  8:30 – 9:00 hod. registrace 

9:15 hod.  nástup, kontrola nářadí 

   9:30   zahájení závodu (2 tréninkové sady) 
   V polovině cca. 20 min. přestávka 
 

Vyhlášení závodu proběhne do 20 minut od ukončení závodu (medaile, 
diplomy, věcné ceny.) 

 

Po skončení závodu proběhnou eliminace jednotlivců a pokud bude zájem, 
kapacita a účast, i kolo eliminace družstev (případně mix týmů, dle účasti). 

    

 

 
Upozornění:  Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí 

Závodníci startují v oblečení předepsaném pravidly 
Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a sportovním náčiní. 
Zákaz vstupu do prostoru lukostřelnice se zvířaty. 
 
Všichni účastníci MČR, trenéři, doprovod, hosté jsou povinni dodržovat platné 
hygienické předpisy vydané MZČR v době konání závodu. 
 
 
 

Budeme se na Vás těšit! 
 

S přátelským pozdravem, 
 Ing. Petr Polanský, ředitel závodu  

 


