
28.mistrovství České republiky dospělých a dorostu v terénní 

lukostřelbě-Čechy pod Kosířem 

A. Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 

Zajišťuje: TJ Sokol Kostelec na Hané LK 1997 

Datum: 21.- 22. září 2019 

Místo konání: Čechy pod Kosířem, zámek a zámecký park GPS :49.5509619N, 17.0376686E 

Činovníci:  

delegát ČLS: Hana Majarová 

ředitel závodu: Jiří František 

hlavní rozhodčí: Kristina Reitmeier 

rozhodčí: Robert Koleňák, Alice Korbelová, Lukáš Král, Dagmar Heřmánková, Miroslav Háva 

technický delegát: Magda Robová 

Přihlášky: Jmenovité přihlášky svých členů, u kterých bude uveden nejlepší výsledek ze sestavy T24 

dle s. ř. ČLS, dosažený v r.2019, jméno kapitána družstva, kontaktní adresu a telefon, zašlou oddíly a 

kluby doporučeně nebo e-mailem do 8.září 2019 na e-mailovou adresu: stk@czecharchery.cz, TJ 

Sokol Kostelec na Hané: lk1997@seznam.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. 
 
Rozlosování:provede technicky zajišťující spolek dne 18.09.2019 

Ubytování: pořadatelů nezajišťuje. Ubytování startujících závodníků je možné rezervovat 

individuálně v:   

http://www.pensionmanes.cz/ v Čechách pod Kosířem. Zde je možné zaparkovat a připojit 

karavan a tím využít nabízeného servisu penzionu Mánes. 

http://www.1188.cz/777355-penzion-sport-kostelec-na-hane 
http://www.hotelgol.cz/ 
http://www.hoteltennisclub.cz/cz/ 
http://lutopv.cz/penzion/ 
 
Stravování:Ke stravování je možné využít restauraci penzionu Mánes v Čechách pod Kosířem. 
Občerstvení u Zámecké zahrady U Hraběnky. Zde bude možno zakoupit oběd do 100Kč a 

celou řadu dalšího občerstvení. 

Úhrada: Úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena podle smlouvy o organizačním a technickém 

zajištění MČR v roce 2019 

Startovné: dospělí a dorostenci 700Kč; družstva 200Kč 
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B. Technická ustanovení: 

Předpis: Závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží v lukostřelbě pro rok 2019 a 

podle ustanovení tohoto rozpisu. 

Sestava: T (dle pravidel WA) + eliminace 

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

Kategorie: reflexní luk, kladkový luk, holý luk 

Omezení: omezení podle kapacity okruhu 

Časový rozpis: 

Pátek 20.09.2019 

Otevřená tréninková střelnice od 15:00 až 17:00 

17:00 do 19:00 registrace konferenční salonek občerstvení „U Hraběnky“ 

Sobota 21.09.2018 

07:30 – 08:00 registrace konferenční salonek občerstvení „U Hraběnky“ 

08:00 – 08:45 kontrola nářadí 

08:45 – schůzka kapitánů 

09:00 – slavnostní zahájení 

cca 09:30 zahájení závodu (po skončení kvalifikace bude případně zahájeno I. eliminační 

kolo jednotlivců – dle obsazenosti kategorií) 

Neděle 22.09.2019 

09:00 pokračování eliminace + finále jednotlivců + soutěž družstev 

Vyhlášení vítězů MČR do 60 minut po skončení soutěže 

 

Tituly: viz článek 5.2.4 Soutěžního řádu ČLS 

Poznámka: Časový rozvrh může být ještě upřesněn, o čemž budou všichni přihlášení včas 

vyrozuměni. 

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 na trať.  

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 prostorách konání závodu. 

 
 

V Kostelci na Hané 20.07.2019 

 

 

 

Martin Zahradník       Jiří František 

předseda STK ČLS                                                       vedoucí oddílu lukostřelby TJ Sokol Kostelec na Hané 


