
O železného muže/lady 

4. ročník 

24 hodinový závod 
 
 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel:  1. Lukostřelecký klub Plzeň 1935 

Datum:   8. – 9. 7. 2017 

Místo:   lukostřelnice 1. LK Plzeň 1935, Štruncovy sady 3,Plzeň 

Činovníci:  ředitel závodu:        Jan Vožech 

hlavní rozhodčí:               Jan Šípek 

rozhodčí:   Milada Štefková 

    Stanislav Matoušek 

Přihlášky:  jmenovité přihlášky družstev proběhnou přes systém rcherz (možno provést jen 
zástupcem klubu) do 1. července 2017. 

   e-mail: lkplzen@gmail.com 

  tel: 728 476 857 

Rozlosování:  provede pořadatel v klubovně klubu den před závodem 

Ubytování:  pořadatel nezajišťuje, je možné ve vlastních stanech na střelnici 

Stravování:  formou bufetu 

Startovné: družstvo 1.500,- 

   

Technická ustanovení 

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

Sestava:  WA900 (12:00-20:00 - 60m, 20:00-04:00 – 50m, 04:00-12:00 – 40m) 

Celý závod bude střílen v sadách po 6-ti šípech 

Třídy: muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

 Účast možná pouze pro závodníky starší 15-ti let. 
Závodníci mladší 18-ti let musí při prezentaci přiložit vyplněný souhlas zákonného 
zástupce (viz příloha č. 1) 

Časový rozpis:  11:00 – 11:20 hod. registrace 

   11:40 hod.  nástup 
   11:50 hod.  1 tréninková sada + kontrola nářadí všech účastníků 
   12:00 hod.  zahájení závodu 
   Vyhlášení cca. 30 min. po skončení závodu 
 
Ceny:   Putovní pohár pro vítězné družstvo 
   Věcné ceny 

Věcné ceny za doplňkové soutěže 
 

 



Pravila závodu:   

• závod smíšených družstev, maximálně 3 členných 

• preferují se klubová/oddílová družstva 

• v jeden moment smí střílet pouze 1 střelec za družstvo na metě 

• střelci družstva se mohou střídat i v průběhu jedné sady, avšak v jedné sadě smí vystřelit 
maximálně 6 šípů 

• výměna střelců mezi družstvy v průběhu závodu není možná 

• v průběhu závodu není možný dostřel, pouze výměna střelce 

• v průběhu závodu bude k dispozici tréninková střelnice, ta bude přestavěna na závodní 

vzdálenost vždy 30 minut před jejím zahájením 

• v průběhu závodu budou střelci škrtat zásahy, pokud bude stav terče nevyhovující, bude 
vyměněn rozhodčím, o výměnu terče lze zažádat 

• každá trať bude střílena po dobu 8 hodin, kolik se v tomto čase stihne šípů záleží na 
průběhu závodu 

• nebudou přepočítávány bodovačky, proběhne pouze kontrola jejich podpisů 

• Vítězí družstvo s nejvyšším bodovým nástřelem po 24 hodinách závodu. 

 
 

 Upozornění:   

• všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí 

• při noční střelbě umělé osvětlení zářivkami 

 
Další podrobnosti k závodu: 

 
• oblečení mohou střelci volit dle chuti 

 

 

 

 

 

     Ing. Jan Vožech v. r.      Ing. Jiří Holický v. r. 

              ředitel závodu                  předseda klubu 


