
27. mistrovství České republiky 

dorostu 

v terčové lukostřelbě pro rok 2018 
 

 
A. Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 
 
Tech. zajištění: Lukostřelecký klub CERE z.s. 
 

Datum: 21.-23.9.2018 

 
Místo konání: Lukostřelnice LK CERE, Skalská 5, Praha Libuš 
 
Činovníci: ředitelka závodu:   Helena Bauerová 
 zástupce ČLS:    Jan Šípek 
 techn.delegát:   Martin Zahradník 

 hlavní rozhodčí:   Kristina Reitmeier 
 rozhodčí:  Alice Korbelová, Zuzana Štětinová,  
    Jindřiška Vaněčková, Ivan Doležal, 
    Petr Polanský, Miroslav Háva,  
    Jaromír Vikukel 

       
Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva 

 zašlou oddíly a kluby do 16.9.2018 na adresy: 
  
 Martin Zahradník   Helena Bauerová 
 stk@czecharchery.cz    bauerova@ceresport.cz 
 
Rozlosování:  provede technicky zabezpečující klub 20.9. 2018 

 
Ubytování:  nezajišťujeme, možno objednat samostatně,  
                               

Stravování: bude zajištěnou formou bufetu v prostoru střelnice 
 
Úhrada: úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných 

předpisů 

 
Startovné: jednotlivci   700,- Kč v hotovosti 
 družstva  200,- Kč 
 mix-team  200,- Kč 
 
B. Technická ustanovení: 
 

Předpis: závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS  
 pro rok 2018 a podle ustanoveních tohoto rozpisu. 
 
Sestava: WA 720, OS 

počet postupujících do utkání eliminace jednotlivců, družstev a 
mix týmů určí STK podle počtu přihlášených střelců 

 

Kategorie: reflexní a kladkový luk - kadeti, kadetky, junioři, juniorky 
 
Soutěž: jednotlivci, oddílová družstva, oddílové mix-teamy (omezení dle 

SŘ ČLS, čl.5.2.3) 

 
Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí 2018, 

kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR viz Uspořádání 
a rozpis soutěží pro sezónu 2017/20178  

 
Časový rozpis : 
Pátek 21.9.2018  

14:00 – 15:00  prezentace 
15:00 – 15:30  kontrola nářadí 
15:15  schůzka kapitánů 
15:30  slavnostní zahájení MČR 
15:40 – 16:10  trénink 
16:10  kvalifikace 
  

Sobota 22.9. 2018 
08:00             schůzka kapitánů  
08:15             eliminace MIX týmů do 1/2 
10:00   eliminace Družstev do ½ 

   přestávka na oběd 
15:00   eliminace jednotlivců do 1/2 

 
Neděle 23.9.2018 
08:00  schůzka kapitánů 
08:15  finále MIX týmů 
následují  finále Družstev 
  přestávka na oběd 
následují  finále Jednotlivců 

  slavnostní vyhlášení 
 

Tituly a ceny : Dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.2.4. 
 
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. 4. Přihlašování přes rcherz 

bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška přes rcherz 
nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu. 5. Zákaz kouření v areálu 
stadionu. 
 
V Praze dne 11. 08. 2018     
 

                          Helena Bauerová             
          předseda STK ČLS                     ředitelka závodu 

mailto:stk@czecharchery.cz

