
ČESKOSLOVENSKÝ HALOVÝ POHÁR 

1. ROČNÍK - 2022/2023 
 

Pořadatel: SPORTAcademy Hlohovec & Lukostřelba Kroměříž 

Datum: 1. kolo:  20. 11. 2022  Hlohovec 

2. kolo:  03. 12. 2022  Kroměříž 

3. kolo:  08. 01. 2023  Hlohovec 

4. kolo:  11. 02. 2023  Kroměříž 

Finále:   05. 03. 2023  Hlohovec 

Místo:  SR Sportovní hala SPORTAcademy, Zábranie 40 Hlohovec 

ČR Sportovní hala Štěchovice, Štěchovice 1321/7, Kroměříž 

Ředitel závodu:  Jozef Lelovič (SK) / Miroslav Vaško (CZ) 

Hlavní rozhodčí: Gažik Stanislav (SK), Hurban Vladimír (SK), Andrea Foltýnová (CZ) 

Rozhodčí: Alena Štefaniková (SK), Daniela Pallerová (SK), Radomír Pospíšil (CZ) 

 

Přihlášky: nejpozději 3 dny před daným kolem  

→ Elektronicky na webových stránkách www.ceskoslovenskypohar.eu 

→ Kapacita závodu je omezena kapacitou sportovní haly. Přednost mají dříve přihlášení 

závodníci. 

→ Aktuální informace k jednotlivým kolům naleznete na www.ceskoslovenskypohar.eu 

→ Seznam přihlášených naleznete na rcherz.com 

→ Závodník musí mít platnou registraci v ČLS nebo SLZ pro sezónu 2022/2023. 

→ Rozlosování provede pořadatel za přítomnosti alespoň 1 rozhodčího nejpozději den před 

daným kolem. 

Startovné: Startovné se platí v hotovosti při registraci. Finále se neplatí.  

→ 10€/250 Kč – žáci (KL, RL, HL) 

→ 15€/370 Kč – dorost a dospělí (KL, RL, HL) 

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Oděv dle směrnice ČLS a SLZ. 

Sportovní halová obuv nutná pro vstup do haly (střelci i doprovod). Pozor, za nedodržení tohoto 

pravidla může být střelec diskvalifikován! 

  

https://www.ceskoslovenskypohar.eu/registracia.html
https://www.ceskoslovenskypohar.eu/


Technická ustanovení 

Předpisy: soutěže probíhají podle pravidel WA a Soutěžního řádu ČLS  

Divize:  kladkový luk, reflexní luk, holý luk 

Třídy:  senioři / seniorky, muži / ženy, junioři / juniorky, kadeti / kadetky, žáci / žákyně do 

10 let, žáci / žákyně do 8 let 

Sestavy: H18, ŽH18, ŽH10 

Sestava pro finále: eliminační souboje podle rozpisu 

Pro postup do finále je potřeba výsledek ze 3 kol (počítají se nejlepší výsledky).  

Finále se střílí ve všech kategoriích, v nichž jsou minimálně 2 střelci. 

Rozpis finále bude zveřejněn po 4. kole. 

Časový harmonogram 

1. skupina – žáci (do 10 let, mladší, starší) – KL, RL, HL 

08:30 - 09:00 prezentace + kontrola nářadí 

09:00  nástup 

09:15  trénink 

09:30  kvalifikace 

12:15  vyhlášení výsledků 1. skupiny 

 

2. skupina – kadeti, junioři – KL, RL, HL 

12:00 - 12:30 prezentace + kontrola nářadí 

12:30  nástup 

12:45  trénink 

13:00  kvalifikace 

15:30  vyhlášení výsledků 2. skupiny 

 

3. skupina – dospělí, senioři, senioři 60+ – KL, RL, HL 

15:00 - 15:30 prezentace + kontrola nástrojů 

15:30  nástup 

15:45  trénink  

16:00  kvalifikace 

18:30  vyhlášení výsledků 3. skupiny 

 

Časový harmonogram jednotlivých skupin je orientační a může se měnit podle průběhu soutěže. 

Jedna skupina = maximálně 12 terčovnic – 48 střelců. Skupiny budou vyplněny od nejmladších 

kategorií a mohou být z kapacitních důvodů při rozlosování přerozděleny. 

 

Stravování: káva, čaj, cukrovinky 

Ubytování: neposkytujeme  

 

Ceny: Po každém kole budou 3 nejlepší střelci v každé kategorii oceněni medailí a diplomem. 

Po finále budou oceněni první 3 střelci v každé kategorii. 

Bude-li ve finále jediný střelec v kategorii, bude oceněn pouze medailí a diplomem. 

 

 

Miroslav Vaško 

ředitel soutěže 


