
 
20. Mistrovství České republiky  
v terénní lukostřelbě žactva 2019 

 

A. Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel: Český lukostřelecký svaz 
 
Tech. Zajištění: Lukostřelecký klub CERE z.s. 
 
Termín: 28. 9. 2019 
 

Místo konání: Lukostřelnice LK CERE Skalská 5 Praha 4 a Modřanská rokle 

 
 
Delegát ČLS:  -  Tereza Zahálková 

 
Ředitel závodů:           -   Helena Bauerová 
 
Hlavní rozhodčí: -   Kateřina Končalová 
 
Rozhodčí: -   Korbelová, Vostřez, Doležal, Černý 
 
 
 

Přihlášky:   -  do 16.9.2019                  
 -  přes Rcherz.com 

- e-mail: bauerova@ceresport.cz  
také na ČLS stk@czecharchery.cz  
 

Ubytování:                   - pořadatelé nezajišťují 
 

Rozlosování:            -  provedou pořadatel v pátek před závodem  
- informace o rozlosování přes Rcherz.com 

 

Startovné:                     -   jednotlivci  400,- Kč   
- družstva  zdarma           

                                       

Úhrada startovného:              -   na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících klubů  
- na místě konání závodu před zahájením závodu v hotovosti 

 
B. Technická ustanovení 
 

Předpis:  -    závodí se dle pravidel WA, Soutěžního řádu a rozpisu 
 
Sestavy:                                    -    TŽ 24 (12x známé, 12x neznámé),  
     Eliminace jednotlivců, postup maximálně 1/4 
 

Kategorie                             -   mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně 
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20. Mistrovství České republiky  
v terénní lukostřelbě žactva 2019 

 

Divize                                         -    reflexní luk, kladkový luk, holý luk 
 

Soutěž:                       -  jednotlivci, družstva (omezení dle SŘ, čl.5.2.3) 
 
Startují: -   řádně přihlášení lukostřelci s platnou lukostřeleckou licencí, 
         kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR viz Uspořádání a rozpis  
         soutěží pro sezónu 2018/19   
 
. 

Časový rozpis:             08:30 – 9:15  prezentace závodníků 
                                       09:20     schůzka kapitánů 
 09:40  slavnostní zahájení 
                                      09:50     kontrola nářadí 
 10:15   zahájení závodu  
 17:30  předpokládané vyhlášení výsledků 
 
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 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 Praze 20. 8. 2019 
            

 
         Helena Bauerová 
              ředitel závodu  

         
 
     
 
 
 
            


