
 
 

Halové závody H18 
        LO TJ Start Brno 

A. Všeobecná ustanovení  

Pořadatel: LO TJ Start Brno  

Datum: 1. kolo ..... ned ěle 26. 11. 2017  
2. kolo ..... ned ěle 17. 12. 2017  
3. kolo ..... ned ěle  7. 1. 2018  
4. kolo ..... ned ěle 28. 1. 2018  
5. kolo ..... ned ěle 18. 2. 2018- finále 

Místo: Sportovní hala Loosova 1b , Brno- Lesná 

Ředitel závodu: Praxová Eva 

Zástupce ředitele:Dostál Marek 

Rozhodčí:  Bireš Jiří, Bondy Radim, Heinrichová Patricie, Kohoutek 
Jan, Prax Jakub, Sedlák Radek, Stejskalová Jolana, 
Štěpánek Ctirad 

Přihlášky:  Přihlášky je možné zasílat do čtvrtka před datem závodu. 
Přihlášky zasílejte přednostně přes Rcherz.com  nebo  
e-mailem na adresu: zavody@lukostrelbabrno.cz 

Rozlosování: Provede pořadatel v pátek před závodem 

Ubytování a občerstvení: Není zajišťováno 

Startovné: dosp ělí RL, HL  150,- (KL 250,-) 
dorost a žactvo RL, HL 100,-  (KL 150,-) 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit ú čast podle kapacity t ělocvi čny. 

Start Star: Po závodě je možné získat naše oddílové odznáčky Start 
Star za nastřílené body. Jedná se o obdobu WA Star: 
http://www.lukostrelbabrno.cz/zavody/odznacky-za-
nastrilene-body/ 

 

B. Technická ustanovení  

Předpis:  závodí se podle Pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a 
podle ustanovení tohoto rozpisu. 

Sestavy: H18, ŽH18 

Soutěž: třídy: muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, 
kadeti, kadetky, st. žáci a žákyně, ml. žáci a 
žákyně 

 divize:  reflexní luk, holý luk a kladkový luk 

Finále: Do finálových eliminačních soubojů postupuje max. 8 
střelců v jedné kategorii s nejvyšším součtem bodů, 
které získají dle umístění v závodě v předchozích 
kolech. Průběžné pořadí dle bodů je zveřejněno na 
našich stránkách http://www.lukostrelbabrno.cz/zavody/.  
Podmínkou pro účast v eliminacích je odstřílení V. kola. 
Eliminace budou probíhat v jednotlivých kategoriích 
s minimálně 4 střelci. 

Časový harmonogram: 
9:15- 9:30 prezentace 
9:35 nástup 
9:40- 10:00 trénink 
10:00 zahájení střelby 

Doplňující informace: 
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.  
Do haly je nutné mít přezůvky. Závodníci startují v řádném sportovním 
úboru a v oddílovém dresu. 
Družstva, která budou střílet kolo dlouhodobých soutěží, tuto skutečnost 
nahlásí pořadateli v přihlášce. 
Divize RL dospělí a dorost přihlášení přes Rcherz  mají redukovaný terč 
40 cm, divize RL senioři má plný terč 40cm. Požadavek na jiný terč musí 
být zaslán mailem v přihlášce. 

V Brně dne 5. 11. 2017 

 
Jiří Šusta  Eva Praxová 
předseda LO TJ Start Brno ředitel závodu 


