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A. Všeobecná ustanovení:  
 

Pořadatel:   LO TJ Jiskra Humpolec 

Techn. zajištění:  LO TJ Jiskra Humpolec 

Termín:    16. února 2020 

Místo konání:   Sportovní hala TJ Jiskra; Tyršovo nám 745; HUMPOLEC 

  (49.5368556N, 15.3527653E)  

Činovníci:    ředitel závodu: Miroslav Háva (tel. 602 363 950) 

zástupce ČLS: Martin Zahradník 

hlavní rozhodčí: ing. Alice Korbelová 

technický delegát: Martin Zahradník  

Přihlášky: Jmenovité přihlášky společně se soupiskou družstev a výsledkovými listy 

zašlou oddíly a kluby do 10. 2. 2020 na adresy: stk@czecharchery.cz  a 

kopii na m.hava@wo.cz 

 

Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. 

Neligoví střelci se mohou přihlásit až po uzávěrce  (10. 2. )  nebo se přihlásit předběžně  mailem na 

m.hava@wo.cz ,  nebo tel. 602 363 950 a podle volné kapacity bude zařazení do závodu vyhověno. 

Týká se první skupiny. Vzhledem k délce závodu upřednostňujeme střelbu obou skupin na jednu 

řadu. 
 

Složení družstev, hostování, finální úprava družstev a pozdní podání přihlášek se řídí Soutěžním 

řádem ČLS 
 

Rozlosování:  Provede pořadatel dne 14. 2. 2020  

Ubytování:   nezajišťujeme 

Stravování:   nezajišťujeme, malé občerstvení a pitný režim bude zajištěn v hale 

Startovné:    Jednotlivci 500 Kč; družstva 200 Kč 

B. Technická ustanovení:  

Předpis:  Závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS, Uspořádání a rozpisu 

soutěží pro sezónu 2019/2020 a podle ustanovení tohoto rozpisu.  
 

Sestava:   H18   

Kategorie:    reflexní luk – muži, ženy / ostatní kategorie dle volné kapacity  

Soutěže:    jednotlivci, družstva 

Startují:  řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2019/ 

2020 

Počet členů jednotlivých družstev je maximálně 4 lukostřelci 

Omezení: Střelnice má pro 1. skupinu kapacitu 56 soutěžících, pro 2. skupinu 28 

soutěžících- střílí dvě skupiny – dopoledne liga muži/ odpoledne liga ženy 
 

Tituly a ceny:  Dle Soutěžního řádu ČLS, čl. 6.1.13. 

držitel titulu Vítěz I.Ligy mužů sezóny 17/18 – Lukostřelba Prostějov - ( nástřel 5003 b.)  

držitel titulu Vítěz I.Ligy mužů sezóny 18/19 – Lukostřelba Prostějov - ( nástřel 5009 b.) 

držitel titulu Vítěz Ligy žen sezóny 17/18 – 1.LK Plzeň 1935 - ( nástřel 4643 b. ) 

držitel titulu Vítěz Ligy žen sezóny 18/19 – 1.LK Plzeň 1935 - ( nástřel 4738 b. ) 
 

Protesty:  Viz článek 4.16 Soutěžního řádu ČLS 

mailto:stk@czecharchery.cz
mailto:m.hava@wo.cz
mailto:m.hava@wo.cz
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C. Časový rozpis:  

Neděle 16. 2. 2020  

7:15 - 8:00   Prezentace  

8:00   Schůzka kapitánů  

8:10 – 8:30  Kontrola nářadí 1. skupiny  

8:30 - 11:30  Trénink + kvalifikace 1. skupiny (I. liga mužů RL + neligoví střelci)  

Po kvalifikaci budou následovat eliminace družstev mužů 

a následně po ukončení eliminací proběhne vyhlášení I.Ligy mužů 

13:30 - 13:50  Kontrola nářadí 2. skupiny  

13:50 – 15:50 Trénink + kvalifikace 2. skupiny (Liga žen RL)  

Po kvalifikaci budou následovat eliminace družstev mužů, 

a následně po ukončení eliminací proběhne vyhlášení Ligy žen 

18:00   Předpokládaný čas vyhlášení Ligy žen  

Jednotlivé časy jsou orientační, může dojít ke změně s ohledem na průběh soutěže. 

V případě střelby první skupiny na jednu řadu se čas posouvá o jednu hodinu. Začátek 

tréninku tedy v 9:30. V tomto případě budeme kapitány družstev informovat. 

Kontrola nářadí 2. skupiny nezačne dříve, než podle plánovaného harmonogramu, tj. v 

13:30 hod.  

 

D. Upozornění:  

1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

2. Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech. 

3. Vstup do haly pouze v čisté sportovní obuvi. Týká se i doprovodu závodníků  

4. Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní.  

5. V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat.  

6. Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. 

    Přihláška přes RCHERZ nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.  

7. Zákaz kouření v prostorách konání závodu.  

 

 

V Humpolci 9. 1. 2020  

 

 

 

Martin Zahradník      Miroslav Háva  

předseda STK ČLS       ředitel závodu 


