
 

Brněnská nedělní H18 – 5 
rozpis závodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Všeobecná ustanovení 

Pořadatel: LO TJ Start Brno 

Datum: 23. 1. 2022 

Místo: Hala Loosova 1b, Brno- Lesná 

Ředitel závodu: Ondra Martin 

Rozhodčí: Foltýnová Andrea 

Přihlášky: Přihlášky zasílejte přednostně přes Rcherz.com nebo e-mailem na adresu: 
zavody@lukostrelbabrno.cz do 20. 1. 2022. 

Kapacita 
a rozlosování: 

Kapacita první skupiny je předběžně stanovena na 19. střelců a kapacita 2. skupiny 
je 32 střelců. První skupina je primárně určena pro střelce, kteří nemohou splnit 
podmínku O/N dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. 
O rozlosování a detailním časovém harmonogramu budou střelci uvědomeni 
emailem před závodem. 

Ubytování: Není zajišťováno 

Občerstvení: Není zajišťováno 

Startovné: dospělí RL, HL 150,- (KL 250,-); dorost a žactvo RL, HL 100,- (KL 150,-)  

B. Technická ustanovení 

Závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

Sestavy: H18, ŽH18 

Třídy: muži, ženy, senioři 60+, seniorky 60+, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, 
kadetky, st. žáci a žákyně, ml. žáci a žákyně 

Divize: 

Ceny: 

reflexní luk, holý luk a kladkový luk 

Všechny závody Brněnské H18 utváří dlouhodobý turnaj, kde se ceny budou 
rozdělovat po finálovém závodě. Pořadí střelců se utváří z 3 nejlepších výsledků 
a střelci s nejlepšími výsledky se budou také moci utkat mezi sebou ve finálové 
eliminaci o další ceny. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nižšího počtu střelců 
možnost sloučit závodníky z různé třídy a stejné divize k účelu udílení cen. 

C. Časový harmonogram: 

8.30 - 9.00 Prezence I. skupina 11.15 - 11.30 Prezence II. skupina 

9.05 Nástup 11.35 Nástup 

9.10 Trénink 3 sady 11.40 Trénink 3 sady 

9:30 Zahájení závodu 12:00 Zahájení závodu 

Cca 11.00 Ukončení I. skupiny Cca 13.30 Ukončení závodu 

D. Doplňující informace 

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Všechny osoby nacházející se na střelnici v době 
závodu (trenéři, diváci, činovníci apod.) musí dodržovat aktuálně platná hygienická opatření jako 
dezinfekce rukou, ochrana dýchacích cest a další. Závodníci startují v řádném sportovním úboru 
a v oddílovém dresu. Družstva, která budou střílet kolo dlouhodobých soutěží, tuto skutečnost 
nahlásí pořadateli v přihlášce 

V Brně dne 6. 1. 2022 

Martin Ondra, ředitel závodu 


