
Rozpis  

závodu WA TARGET  

„Cena Startu Praha 2018“ 

2. ligové kolo 
 

A. Všeobecná  ustanovení : 

 

Pořadatel: SK  START PRAHA, lukostřelba 

 

Datum: 2. června 2018 

 

Místo konání: střelnice na Strahově, Praha 6 

 

Parkoviště: vjezd ze Skokanské ulice Strahov Praha 6 

 

Činovnicí: ředitel závodu:  Martin Vaněk 

 hospodář závodu:   Martina Macková                               

 hlavní rozhodčí: Kristina Reitmeier 

 řídící střelby:  Jaroslav Dřízal 

                           rozhodčí:  Zuzana Mülerová, Miroslav 

Dušek, Ivan Raich, Dagmar 

Heřmánková, doplnění na 

eliminační kola  Zuzana 

Štětinová,  Jan Černý, Vít 

Pešaut, Ladislav Žák 

 

Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva 

zašlou oddíly a kluby do 27.května 2018 na adresu: 

lukostrelba@skstart.com  

 

Rozlosování:  provede pořadatel 30. května 2018  

 

Startovné: střelci s platnou střeleckou licencí ČLS:  500,-Kč  

 ligová družstva:     300,-Kč 

 

Úhrada: úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle 

platných předpisů, tj. podle nejvyššího startovného 

střelců platnou licencí = 500,- Kč 

 

Ubytování:   nezajišťujeme 

 

Občerstvení: bude zajištěno  

 

 

 

 

B. Technická  ustanovení : 

 

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

podle ustanovení tohoto rozpisu. 

 

Sestava: WA720 70 m, OS ligových družstev, 11 terčovnic 

  WA720 50 m, OS ligových družstev, 8 terčovnic 

  WA720 50, 70 m, 6 terčovnic 

 

Kategorie: reflexní luk, kladkový luk 

  muži, ženy, junioři, juniorky,  

 

Soutěž: ligová družstva, jednotlivci, eliminace ligových družstev 

 

Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí 

 

Časový rozpis:  

 

sobota   2.6.2018 

 

08:00 – 8:30 hod akreditace závodníků 

08:45 hod schůzka kapitánů, nástup účastníků  

09:00 – 09:45 hod oficiální trénink, kontrola nářadí 

10:00 hod zahájení závodu – kvalifikace  

 

• 30 minut po ukončení kvalifikace bude zahájena ligová soutěž 

družstev RL mužů, RL žen, KL družstev 

• po skončení celého programu závodu bude vyhlášení výsledků 

      

  Upozornění: 

• Všichni závodníci startují na vlastní materiálové a zdravotní 

nebezpečí.  

• Závodníci startují v oddílových / klubových sportovních úborech.  

• V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat. 

 

 

V Praze dne 23. 4. 2017     

 

        Martin Vaněk    Martina Macková v.r.             

          ředitel závodu                      předsedkyně oddílu 
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Rozpis  

závodu WA TARGET  

„Cena Startu Praha 2018“ 
 

A. Všeobecná  ustanovení : 

 

Pořadatel: SK START PRAHA, lukostřelba 

 

Datum: 3. června 2018 

 

Místo konání: střelnice na Strahově, Praha 6 

 

Parkoviště: vjezd ze Skokanské ulice Strahov Praha 6 

 

Činovnicí: ředitel závodu:  Martin Vaněk 

 hospodář závodu:   Martina Macková                               

 hlavní rozhodčí: Kateřina Končalová 

 řídící střelby:  Oldřich Hašek 

                           rozhodčí:  Dagmar Heřmánková, 

Jindřiška Vaněčková  

  

Přihlášky: jmenovité  přihlášky  svých  členů a kapitána 

družstva zašlou oddíly a kluby  do 27. května 2018 

na adresu: lukostrelba@skstart.com  

 

Rozlosování:  provede pořadatel 30. května 2018 

 

Startovné: platba při registraci  

 dospělý a dorost   500,-Kč 

 žákovské kategorie  300,-Kč 

 střelci bez licence ČLS:  600,-Kč 

 

Úhrada: úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle 

platných předpisů, tj. podle nejvyššího startovného 

střelců platnou licencí = 500,- Kč 

 

Ubytování:   nezajišťujeme 

 

Občerstvení: bude zajištěno  

 

 

 

 

 

 

 

B. Technická  ustanovení : 

 

Předpis: závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS  

a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

 

Sestava: WA720 - 70, 60, 50, 30 m 

  WAŽ720 – 40/30 m, 30/20 m, 20/10 m 

 

Kategorie: reflexní luk, kladkový luk, holý luk 

  muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky,  

   kadeti, kadetky, starší a mladší žáci 

 

Soutěž: jednotlivci, eliminace jednotlivců v kategorii RL juniorů  

a juniorek a RL kadetů a kadetek, eliminace jednotlivců 

dorostu KL v kategorii juniorů/juniorek/kadetů/kadetek 

 

Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí 

 

Časový rozpis:  

neděle   3.6.2018 

08:30 – 9:00 hod akreditace závodníků 

08:45 hod nástup účastníků  

09:00 – 09:45 hod oficiální trénink, kontrola nářadí 

10:00 hod   zahájení závodu – kvalifikace  

 

• 30 minut po ukončení kvalifikace bude zahájena eliminace 

jednotlivců dle pravidel rozpisu 

• po skončení celého programu závodu bude vyhlášení výsledků 

     

Upozornění: 

• Všichni závodníci startují na vlastní materiálové a zdravotní 

nebezpečí.  

• Závodníci startují v oddílových / klubových sportovních úborech.  

• V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat. 

 

V Praze dne 23. 4. 2018     

        

Martin Vaněk    Martina Macková v.r.             

          ředitel závodu                      předsedkyně oddílu 
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