
   Nové Město nad Metují 
                   LUKOSTŘELBA 

ul. 28. října 943, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 474 270. e-mail: sportklub@sportklub.cz 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
ROZPIS  ZÁVODU 

 

2. Mistrovství ČR v terčové para lukostřelbě 
 

A. Všeobecná ustanovení: 
 

Pořadatel :   Český lukostřelecký svaz 

Techn. zabezpečení : SK Nové Město nad Metují 

Místo konání  : Stadion SK Nové Město nad Metují 
    ul. 28. října 943, Nové Město nad Metují 

Datum konání : 16.07. - 17.07.2022 

 
Činovníci závodu : ředitel  závodu :  David Šnajdr 
    zástupce ČLS  : Zdeněk Horáček 
    technický delegát : Magda Robová 

hospodář závodu : Jana Martinková 
    hlavní rozhodčí : David Vostřez 

rozhodčí  :  Miroslav Háva, Zdeněk Mejzlík,  
    Pavel Zaoral, Alice Korbelová 

    PTS(střelnice) : Jiří Sedláček 

Přihlášky  :  jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva zašlou oddíly 
   na adresu stk@czecharchery.cz a kopii na vaclavlunacek@gmail.com  

 do pondělí  11.7.2022 
 

Rozlosování   :  provede technický delegát 13.7.2022 

Ubytování   :  pořadatel nezajišťuje, účastníci si mohou rezervovat ubytování např. 

    Hotel Z-sport (Beluna), Nové Město nad Metují,  
      B.Jakubský 603451931 
    Hotel Rajská Zahrada, Nové Město nad Metují,     
       www.hotelrajskazahrada.cz,  
      recepce@hotelrajskazahrada.cz, 773777773 
    Hotel Hron, Náchod (10km), recepce 774000524 
 
Úhrada  : úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena podle platných  
    předpisů ČLS 

Občerstvení   :  vlastní a v odpoledních hodinách možnost občerstvení v kavárně SK  
na vlastní náklady.  

Startovné   :             jednotlivci  – 700,- Kč 

    oddílová družstva – 300,- Kč 

    MIX team    – 300,- Kč 

    úhrada startovného bude provedena při prezenci 

 
 
 

http://www.hotelrajskazahrada.cz/
mailto:recepce@hotelrajskazahrada.cz


    

 
B. Technická ustanovení: 

 

Předpis   :  závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží pro rok  
  2021/2022  a podle ustanovení tohoto rozpisu 

 

Sestava  : WA 720 70m, WA 720 50m, + eliminace 
 

Kategorie   : W1  muži, W1  ženy, open reflexní luk muži, open reflexní luk ženy,  
    open kladkový luk muži, open kladkový luk ženy 
 

Soutěže  : vyřazovací utkání  - jednotlivci dle kategorií 
       - MIX team nebo oddílová družstva (podle počtu 
          přihlášených) 
 

Startují   :  řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licenci na sezonu  
    2021/2022, kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR, viz  
    Uspořádání a rozpis soutěží pro rok 2021/2022 

 

Časový rozvrh  :   pátek  15:00 - 19:00  neoficiální trénink 

    sobota    9:00 – 9:30 prezence                  
      9:35  schůzka kapitánů 
         9:45  slavnostní zahájení 
         9:55  kontrola vybavení 

      10:00 - 10:30 trénink 
      10:30 - 13:30 kvalifikace 
      14:30  vyřazovací utkání jednotlivců 
        vyřazovací utkání MIX team nebo 
        oddílových dvojčlenných družstev 

neděle  9:30 – 10:00 trénink 
                                                         10:00  semifinálová a finálová utkání 
        jednotlivci a družstva 

    vyhlášení výsledků cca 30 min. po skončení střelby. 
  Časový rozvrh může být ještě upřesněn, o čemž budou všichni přihlášení střelci 
  včas vyrozuměni. V případě malého počtu účastníků je možné, že budou všechny  
  soutěže  ukončené už v sobotu. 

 

Námitky   :  Dle soutěžního řádu ČLS. 

Tituly a ceny : viz. čl. 5.2.4 Soutěžního řádu ČLS 

 

Upozornění   :  

1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, v řádném sportovním úboru. 
2. Přihlašování prostřednictvím rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub.             
 Přihláška v rcherz nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.  
3. Para lukostřelec je zodpovědný za zápis a vytahování šípů jako každý jiný lukostřelec. Pokud 

toto není para lukostřelec schopen vykonávat sám, je povinen si pro daný závod zajistit účast 
osoby, která pro něj tuto činnost bude během závodu v souladu s pravidly vykonávat. 
Takováto činnost není povinností pořadatele ani technicky zabezpečujícího klubu či dalších 
lukostřelců, soutěžících na stejném terči jako dotčený para lukostřelec. 

4. Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a sportovním náčiní. 
5. Zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v prostorách střelnice. 
6. Zákaz vstupu se zvířaty. 
 

V Novém Městě nad Metují 06.06.2022 

 

  

              Martin Zahradník       David Šnajdr v.r.                                      

    předseda STK ČLS         ředitel závodu 


