
Všeobecná ustanovení:

JIM Archery club Kyšice pořádá veřejné lukostřelecké závody

KYŠICKÁ HALOVÁ I
10. PROSINCE 2022, SPORTOVNÍ HALA KYŠICE

Pořadatel: JIM Archery club – lukostřelba Kyšice z.s.
(http://www.lukostrelba-kladno.cz)

Místo konání: Sportovní hala Kyšice (u Kladna)
Pražská 104, 273 51 Kyšice
GPS: 50°5’27.521″N, 14°6’29.499″E

Termín: 10. prosince 2022

Činovníci Ředitel: Jaroslav Čermák
Rozhodčí: Miroslav Dušek, Zuzana Müllerová, Ivan Raich, Kateřina Filipová

Přihlášky: Nejpozději 4 dny předem (6. 12. 2022)
Web: http://rcherz.com  
E-mail: jimarchery@email.cz 

Rozlosování: Provede pořadatel před závodem

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje

Startovné: 250,- Kč dospělí a dorost
200,- Kč žáci
500,- Kč nečlenové ČLS
100,- Kč členové klubu JIM Archery club Kyšice

Technická ustanovení:
Pravidla: Veřejný závod, závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a 

ustanovení tohoto rozpisu.

Sestavy: H18, H10

Třídy: Reflexní luk, kladkový luk, holý luk

Kategorie: Muži, ženy, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, st. žáci a žákyně, ml. žáci a žákyně, 
žáci a žákyně 9-10 let, žáci a žákyně 6-8 let, senioři, seniorky

Časový rozpis:
Ranní kolo:
(určeno pro děti)

Polední kolo:
(určeno pro dospělé a dorost)

Odpolední kolo:
(pouze při naplnění ranního a 
poledního kola a účasti min. 10
střelců)

7:45 – 8:25 prezence
8:30 nástup
8:35 – 8:50 trénink
8:50 zahájení střelby ranní skupiny

12:30 – 12:45 prezence
12:50 nástup
12:55 – 13:10 trénink
13:10 zahájení střelby polední skupiny
15:45 – 16:00 prezence
16:05 nástup
16:10 – 16:25 trénink
16:25 zahájení střelby odpolední skupiny

Další ustanovení:
 Pořadatel si vyhrazuje právo rozšířit rozpis o skupinu
 Pořadatel si vyhrazuje právo omezit účast podle kapacity haly
 Do haly je přístup pouze po přezutí do sálové obuvi



 Přihlášením do závodu se účastník zavazuje k dodržování hygienických opatření, která jsou aktuálně v 
platnosti

 Každý startuje na vlastní nebezpečí

V Kyšicích dne 10.10.2022 Jaroslav Čermák Zuzana Müllerová 
ředitel závodu předsedkyně oddílu
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