
31. Mistrovství České republiky 

v terénní lukostřelbě dospělých a dorostu 

 
Pořadatel:  Český lukostřelecký svaz 

Tech. zabezpečení: 1. Lukostřelecký klub Plzeň 1935 

Datum:   17. a 18 září 2022 

Místo:   Golf & Wellness resort Alfrédov, Kostelec 42, 349 01 Kostelec,  

 

Všeobecná ustanovení 
 

Startují: řádně přihlášení závodníci, členové ČLS s platnou lukostřeleckou 
licencí, kteří jsou zařazeni do postupového klíče viz R08a čl. 3.1.1. 

Přihlášky:  jmenovité přihlášky svých členů, složení družstev a kapitána družstva 
zašlou kluby a oddíly do 5. září 2022: 

   přes systém rcherz 

  e-mail: lkplzen@gmail.com, kopie: stk@czecharchery.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 

Startovné: jednotlivci - 700,- Kč 

 družstva - 300,- Kč 

Tituly:   viz článek 5.1.6. Soutěžního řádu ČLS   

Rozlosování:  provede STK ČLS dne 14. 9. 2022 

Ubytování: zajištěno pro 55 osob viz příloha  

Stravování:  na místě restaurace viz 

https://www.alfredov.cz/hotel-a-restaurace/restaurace/jidelni-listek/ 

 

 

Technická ustanovení 

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

Sestava:  T24, eliminační souboje o tituly 

Třídy: senioři, seniorky, muži, ženy, muži do 21 let, ženy do 21 let, muži do 
18 let, ženy do 18 let  

Divize: reflexní luk, kladkový luk, holý luk 
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Činovníci:  Delegát ČLS:  Magda Robová 

Technický delegát: David Bárta 

Ředitel závodu: Jan Šípek 

Hlavní rozhodčí:  Josef Brož 

Rozhodčí:   Alice Korbelová 

Andrea Foltýnová 

David Vostřez 

Dagmar Heřmánková 

Jiří Buňata 

Jan Rambousek 

Petr Hronek 

 

Časový rozpis:  

Pátek 16. 9. 15:00 až 18:00 otevřená tréninková střelnice 

18:00 až 20:00 prezence 

 

Sobota 17. 9.  08:00 až 08:30 prezence 

08:15 až 08:50 kontrola nářadí 

08:50    schůzka kapitánů 

09:10    slavnostní zahájení 

09:25   odchod na kvalifikační trať 

09:40   zahájení střelby 

po skončení kvalifikace bude případně zahájeno eliminační kolo 
jednotlivců (dle obsazenosti kategorií) 

 

Neděle 18. 9.  08:30   eliminační kola 1/4 

09:00   zahájení eliminací na finálové střelnici  

Do 45 minut od ukončení střelby proběhne vyhlášení vítězů 

 

Eliminace: dle soutěžního řádu ČLS 

Upozornění:  1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

2. Závodníci startují v řádném sportovním úboru. 

3. Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním 
náčiní. 

4. Zákaz vstupu se zvířaty. 

5. Zákaz kouření v celém areálu sportoviště. 

 

 

Jan Šípek v. r. 

ředitel závodu 

 

Jan Šípek v. r. 

ředitel závodu 

 

Martin Zahradník v. r. 

předseda STK ČLS 

 

 

 



Příloha č. 1 – ubytování: 

 

Golf & Wellness resort Alfrédov, Kostelec 42, 349 01 Kostelec 

https://www.alfredov.cz/hotel-a-restaurace/ubytovani-2/hotel-alfredov/ 

 

55 lůžek 

Cena: 

1 lůžkový pokoj 1.490,- Kč/noc 

2 lůžkový pokoj 1.890,- Kč/noc 

3 lůžkový pokoj 2.490,- Kč/noc 

Cena ubytování je včetně snídaně a vstupu do wellness. 

 

Dále doporučujeme ubytování v hotelu IBIS Plzeň 

https://ibis-hotel-plzen.hotel.cz/ 
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