
Asociace tradiční lukostřelby ČR - Lukostřelec.cz, o.s. pořádá 

za podpory Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec a Města Jindřichův Hradec 

 

7.ročník podzimního turnaje v tradiční lukostřelbě 
 

JINDŘICHOHRADECKÁ  ZÁMECKÁ  ZELŇAČKA  2012 

 
Termín: sobota 13. října 2012 

  

Místo: areál Jindřichohradeckého hradu a zámku a blízké okolí 

 

Program: prezentace střelců  8.00 - 9.15 v Černé kuchyni nebo na 3.nádvoří  

                  (prosím místní a kdo nejede z velké dálky, dostavte se k prezentaci co nejdřív) 

                  zahájení turnaje  9.30  tamtéž 

                  ukončení střelby cca 16.00 - 17.00  

                  vyhlášení výsledků - přibližně hodinu po ukončení opět v Černé kuchyni nebo na  

                                                    3. nádvoří 

                  večírek v Zámecké krčmě na 1. nádvoří začne vznikat zřejmě kolem 18.00, od 

                  20.00 tam pak bude hrát rocková kapelka Old Times Band 

 

Kategorie: akce je zařazena do Lukostřelecké ligy ATL, takže luky dělíme podle pravidel 

ATL. Přesný popis kategorií na www.lukostrelec.cz 

                  Primitivní luk: celodřevěný nebo lepený luk pouze z přírodních materiálů (dřevo, 

rohovina, šlachy). Ze syntetických materiálů může být použito pouze lepidlo a 

tětiva. Šípy pouze z přírodních materiálů bez plastového končíku. 

                  Tradiční luk: jednodílný luk s madlem bez střeleckého okna. Laminát či jiný 

moderní materiál povolen. Může mít jednoduchou zakládku z přírodního 

materiálu. Šípy z přírodního materiálu, plastový končík povolen. 

                  Holý luk s dřevěným šípem: dřevolaminátový luk (možno i karbon) se 

střeleckým oknem v madle, šípy dřevěné, kormidla a končík libovolně (TRLB) 

                  Open: skládací nebo jednodílný luk z libovolného materiálu (ne kladkový), se 

střeleckým oknem, se zakládkou, bez mířidel, stabilizátorů atd. Šípy libovolné. 

                  Děti: do 12-ti let, bez rozdělení luků. Budou střílet z menších vzdáleností 

přiměřeně věku. Prosím rodiče, aby zvážili účast nejmladších střelců. Je třeba, aby 

dítě ovládalo samostatnou střelbu, nelze aby rodič dítěti na metě pomáhal.  

V žádné kategorii není povolen string-walking, vždy se musí alespoň jeden prst dotýkat šípu 

Všechny šípy musí mít pouze terčové hroty. 

Minimální počet šípů je 10, je dobré mít nějaké náhradní (a samozřejmě na rychlostřelbu 

podle individuálních schopností střelce) 

 

Vzhledem k místu konání je velmi vítán dobový, stylový neb historizující oděv. 

Bude k dispozici místnost na převlečení. 

 

Ostatní ustanovení: turnaje se účastní řádně přihlášení lukostřelci po provedení prezentace a 

zaplacení startovného. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Každý střelec mladší 18-ti let 

musí mít doprovod dospělé osoby.  

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady bezpečné střelby, střílet jen na určených 

místech, určeným směrem a řídit se pokyny pořadatelů. 

Cvičná střelba na soutěžní terče není povolena. 

Nelze střílet pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky. 

Při prezentaci se střelci rozdělí do skupin (velikost skupin bude určena podle počtu účastníků) 

a se svou skupinou projdou všechny disciplíny turnaje. 

Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti bude postiženo okamžitým vyloučením z turnaje. 

 



 

 

 

Přihlášky prosím elektronicky vyplněním formuláře na adrese: 

http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=Prihlaska&file=index&turnaj=21 

 

Pokud opravdu nemůžete použít přihlašovací formulář, pak přihlášky zasílat na e-mail: 

zelenkov@seznam.cz 

Uveďte jméno střelce, kategorii luku, máte-li platnou letošní licenci, u nezletilých věk, 

požadavek na oběd navíc pro doprovod a požadavek na skromný nocleh po večírku na 

podlaze ve vlastním spacáku. 

Po přijetí přihlášku potvrdíme a přidělíme jí číslo, které slouží jako variabilní symbol pro 

platbu. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 8.10. 2012. Odhlášeným do uzávěrky (při vážných 

důvodech i později) bude startovné vráceno.  

 

Startovné: 350,- kč   dospělí  (380,- střelci bez licence) 

                   200,- kč   dorost 13 - 18 let  (230,- střelci bez licence) 

                   100,- kč   děti do 12-ti let 

Dospělým a dorostu bez licence ATL nebo ČLS nebo Svazu 3D je navýšeno startovné o 30,- 

kč jako příspěvek na pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku, vzniklé v 

souvislosti s účastí na lukostřelecké soutěži. 

Ve startovném je zahrnut oběd - polévka (samozřejmě zelňačka), teplá uzenina a nápoj. 

Za oběd navíc pro doprovod se přičítá 80,- kč 

 

Startovné prosím zaplatit předem do uzávěrky přihlášek na účet u Sparkasse: č.ú. 1010216934 

kód banky 7940, nezapomeňte uvést jako V.S. číslo přidělené při potvrzení přihlášky. 

 

Občerstvení: v době trvání turnaje bude ve funkční zámecké Černé kuchyni k mání skromné 

občerstvení (čaj, káva, limo, pivo, uzenina) za lidové ceny. Tamtéž bude podáván oběd pro 

střelce. (kdo nerad z plastu, nechť si vezme vlastní nádobu) 

Poté nabízí své služby Zámecká krčma na 1.nádvoří, vaří se tam. 

 

Parkování: http://mapy.jh.cz/ (odkaz na interaktivní mapu města, kde lze najít možnosti 

parkování včetně informace o placení či neplacení).  Nejblíž k zámku je náměstí Míru (sobota 

dopoledne placená), parkoviště U brány (je dosti velké a zdarma) a pak pod nemocnicí 

(zdarma, ale bývá obsazené). 

 

Ubytování: možno řešit individuálně, v J.H. je řada penzionů a hotelů.  

Zjišťuji cenově nejvýhodnější penzion či hotel v blízkosti zámku. V jednání je možnost slevy 

při hromadné rezervaci (200 - 300,- kč za noc). Kontakt zveřejním co nejdřív. 

 

Pro nenáročné bude v sobotu zajištěn skromný nocleh za mírný poplatek na podlaze ve 

vlastním spacáku. Zájem o tuto možnost uveďte prosím do přihlášky. Podrobnosti 

zveřejním později. 

 

Hlavní pořadatel: Jaroslav Zelenka, tel.: 602 258 599 (v prac. dny prosím volat po 16.00 ) 

 

Dotazy prosím na E-mail: zelenkov@seznam.cz (Marie Zelenková) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=Prihlaska&file=index&turnaj=21
http://mapy.jh.cz/


 

 

Disciplíny: 

 

LL - Terčovka na 20 a 25m (terč FITA 60) 

 

LL - Králův ústup - silueta postavy, postupné vzdalování, zásah z co největší vzdálenosti 

 

LL - Rychlostřelba na 18m , terč 60cm, limit 45s, co nejvíce šípů v terči 

 

Koule z východu - taktická střelba na různě velké koule, cca 15m 

 

Osvobození rukojmího - tři částečně zakryté postavy, cca 20m, časový limit 

 

Puta - tradiční turecký terč na zkrácenou vzdálenost 70m 

 

Pacovský poker - taktická střelba na karty z různých vzdáleností, cca 8-28m 

 

Králíci - drobné terče na zemi, 3-10m 

 

Ústup - postava na 6 různých vzdáleností, časový limit, 10-30m 

 

Kyvadlo - pohyblivý terč, určený počet kyvů, šípů kolik kdo stihne  

 

3D lovná zvěř - 6 zvířat, vzdálenost 10-25m 

 

Běžící kolečka - 5 pohyblivých  terčů, postupně vypouštěných na pokyn střelce 

 

Vodní příšera aneb střelba na jistotu - střelec si sám volí vzdálenost pro jistý zásah, jinak  

                                                             hrozí utopení šípu. Bodování záleží na zvolené  

                                                             vzdálenosti. 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo některé disciplíny upravit, změnit nebo zrušit z důvodů 

nepředvídatelných okolností. Děkuji za pochopení. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 


