
TJ SPARTAK Chrást z.s., oddíl lukostřelby 
 

pořádá  

 

 

 

 

 
 

soutěž v halové lukostřelbě  
 

dne      26. listopadu 2022 sobota 

             17. prosince 2022 sobota 

             14. ledna 2023  sobota 

            4. února 2023   sobota 

             4. března 2023  sobota  
(3. a 4. skupina již v pátek 3.3.2023) 

 
Pořadatel: TJ Spartak Chrást, z.s., oddíl lukostřelby 

 

Místo konání: Tělocvična TJ Spartak Chrást, U Stadionu 625, Chrást, 330 03 

 

Ředitel závodu: Ing. Petr Polanský 

 

Rozhodčí:  Polanský Petr, Karola Václav, Bímová Lucie, Král Lukáš, Rous Jakub, 

Štruncová Kamila, Buňata Jiří 

 

Přihlášky:                     

Závazné jmenovité klubové přihlášky s uvedením kategorie a velikosti terče, na který bude 

závodník střílet, zašlete vždy nejpozději do úterý před závodem 

• přes Rcher.com,  

Do kolonky „Název družstva“ napište velikost terče:  

(R - redukovaný, 40 - neredukovaný, LV - Las Vegas) 

Pokud nebude kolonka vyplněna, střelec bude závodit na terč dle své kategorie. 

      
• nebo na email: petapol@seznam.cz, kopii emailu: pavla.pelikanova@tiscali.cz 

 

Rozlosování: Provede pořadatel vždy ve čtvrtek před závodem  

Startovné: 300,-- Kč pro všechny kategorie 

   

Úhrada: Závodníci se závodů zúčastní na náklady vlastní nebo vysílajících klubů 

a oddílů. 

Předpis: Závodí se dle pravidel WA, Soutěžního řádu a tohoto rozpisu. 

Sestava: H18, H10 

 

Soutěž: Reflexní luk, holý luk, kladkový luk 

 Kategorie: senioři, dospělí, dorost, žactvo, do 10 let, do 8 let                                                            

 

Časový rozpis: 1. skupina:                                            

 08:00 – 08:20    prezentace závodníků 

 08:30    nástup a zahájení střelby 

                                      

 2. skupina: 

 11:30 – 12:00   prezentace závodníků 

 12:20    nástup a zahájení střelby 

                                      

 3. skupina: 

 15:30 – 16:00 prezentace závodníků 

16:20 nástup a zahájení střelby 

                               

 4. skupina 

 V případě plné kapacity bude doplněna, střelba na 1 řadu  

 (prezentace od 18:30)                  

 

Ceny:  Věcné – po pátém kole. 

Do celkového pořadí budou zařazeni závodníci, kteří se zúčastní alespoň 

tří kol v dané kategorii.  

 

Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo v případě naplnění kapacity tělocvičny 

omezit účast. Přednost dostanou závodníci z kategorie mládeže a dříve 

přihlášení.  

 

Na přihlášce uvádějte správné divize a kategorie závodníků a velikost terče                        

u dospělých a dorostu. 

 

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

 

Všichni účastníci závodu, trenéři, doprovod, hosté jsou povinni dodržovat platné 

hygienické předpisy vydané MZČR v době konání závodu.  

 

                                    

PŘEZUTÍ S SEBOU, I DOPROVOD A DIVÁCI 
                              

V Chrástu   7.11.2022 

 

Ing. Petr Polanský  Pavla Pelikánová  

Ředitel závodu Předsedkyně a hospodářka LO TJ Spartak Chrást

    

mailto:pavla.pelikanova@tiscali.cz

