
 
Zelíci s pomocí přátel a rodiny, a s podporou Domu dětí a mládeže v J.Hradci  

a firmy Truhlářství Fical a  Šuhájek z Otína, 
 pořádají 4. ročník podzimního turnaje v tradiční lukostřelbě 

 

ZELŇAČKA    2009 

Místo: obec Radíkov u Českého Rudolce, okres Jindřichův Hradec. Na horním konci obce je Turistická 
základna Domu dětí a mládeže. GPS Loc: 49°4'36.949"N, 15°17'6.888"E . Parkování pro ubytované u 
základny, ostatní na návsi u kostela (k základně je to cca 250m směrem nahoru). 

Čas: sobota 10.10.2009 (je možné přijet už v pátek, my tam budem) 
        Prezentace 8.00-9.30    Zahájení 10.00 
                  
Do turnaje jsou zařazeny disciplíny Lukostřelecké ligy, kterou pořádá ATL-ČR Lukostrelec.cz, o.s., 
takže luky dělíme podle ligových pravidel. Přesný popis kategorií na www.lukostrelec.cz 
Holý luk:  Skládací nebo jednodílný luk se střeleckým oknem v madle. Nejsou povolena kovová ramena,       
                 kovový střed, zaměřovač, button, závaží a stabilizátory. Libovolné šípy s terčovými hroty. 
Tradi ční luk:  Jednodílný luk s hladkým madlem bez střeleckého okna. Může mít jednoduchou zakládku z  

   přírodního materiálu. Laminát povolen. Pouze dřevěné šípy s terčovými hroty. 
Původní luk: Celodřevěný, lepený nebo kompozitní luk pouze z tradičních materiálů (dřevo, rohovina, šlachy..) 

Z moderních materiálů může být použito pouze lepidlo a tětiva.  
Dřevěné šípy, opeření z přírodního materiálu, plastový končík není povolen.                        

Bude-li zájem, uděláme kategorii pro děti do 12ti let (bez rozdílu luku), střílet budou z menších vzdáleností. 
Je třeba, aby děti ovládaly samostatnou střelbu, nemůžeme z toho udělat kurz. 
 
Po ukončení střelby a sečtení výsledků budou vyhlášeni vítězové (1.-3.místo), pokud se v kategorii sejde aspoň 5 
střelců (u dětí i míň). Dále budou vyhlášeni vítězové jednotlivých disciplín. 
 
Každý se turnaje účastní na vlastní nebezpečí. Každý střelec mladší 18ti let musí mít doprovod dospělé osoby. 
 
Počet šípů: minimálně pět, doporučený deset a více (kdo je dobrý v rychlostřelbě, bude vědět)   
 
Přihlášky: zasílat na E-mail: zelenek@centrum.cz 

Do přihlášky uveďte jméno, kat. luku, u nezletilých věk, požadavek na bezmasé jídlo a obědy navíc.   
Po přijetí přihlášku potvrdíme a přidělíme jí číslo, které slouží jako V.S. pro platbu. Uzávěrka je v 
pondělí 5.10. 2009. Odhlášeným do uzávěrky (při vážných důvodech i později) bude startovné vráceno. 

                       
Startovné: 300,- kč, děti a mládež do 18 let 150,-kč. Startovné prosím zaplatit předem do uzávěrky přihlášek 
                  na účet u GE Money bank: č.ú. 118754/0600 , nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo  
                  přidělené při potvrzení přihlášky.  (č.ú. je opravdu tak krátké, není to chyba) 
                   
Občerstvení: V ceně startovného je teplý oběd včetně polévky (samozřejmě zelňačka), čaj, káva a balená voda 

neomezeně po celý den. Kdo bude chtít bezmasé jídlo a nebo oběd pro doprovod (80,-kč), ať to 
uvede do přihlášky. Bude se točit  pivo za příjemnou cenu. V obci není obchod ani hospoda.                                                                                                
. 

Ubytování: Turistická základna DDM , v budově jsou dvou až čtyřlůžkové pokoje, jídelna, kuchyňka s varnou 
konvicí a mikrovlnkou, klubovna, sprchy a wc. U budovy jsou čtyřlůžkové chaty s topením, kuchyní       
a sprchou s teplou vodou. Cena 200,- kč/osoba/noc. K ubytování je možné objednat snídani (50,-kč) 
a večeři (60,-kč). Ubytování si zařizuje každý sám: E-mail: reditel@ddmjh.cz 

                                                                                                          Tel.: p.Prokýšek 384 361 196, 602 161 031 
                    U základny je možné postavit stan, jurtu či nějaký wigwam zdarma. 
 
V případě mimořádně nepříznivého počasí (sněžná bouře, vytrvalý silný liják apod.) se turnaj ruší. V takovém 
případě se pokusíme dohodnout na vrácení takové části startovného, aby ztráty na obou stranách byly přijatelné. 
Ale když už tam budem, můžem si udělat aspoň večírek. 
 
Dotazy: Jaroslav Zelenka, tel. 602 258 599 , E-mail: zelenek@centrum.cz 



Disciplíny 
 
Prosím střelce, aby nestříleli do turnajových terčů mimo soutěž. Není to fér vůči ostatním a snižuje se 
životnost terčovnic, které stojí nějaké peníze a hlavně spoustu práce. U základny budou postaveny 
cvičné terčovnice. 
 
 
 
LL ter čovka: terč FITA 60cm, 10 šípů ( možno 2x5) na 20m 
                                                   10 šípů ( možno 2x5) na 25m 
                       Hodnocení: 1-10 bodů.  
                       Bod = 1 ká 
       Děti střílí jen 10 šípů z vyznačené vzdálenosti.  
 
 
 
LL královský ústup:  Terč postava v. 170cm, š. v ramenou 60cm, začíná se na 15m, po úspěšném zásahu se  
                                  střelec vzdálí o 5m. Z každé vzdálenosti dva pokusy. Zapisují se body na vzdálenosti  
                                  kde střelec vypadl. Zapisuje se i počet vystřelených šípů. Pokud střelci dojdou šípy,  
                                  může si pro ně dojít a pokračovat. 
                                  Hodnocení : 1 bod za postup na další vzdálenost. 
                                  Bod = 10 ká 
      Dětem se vzdálenosti nezkracují. 
 
 
 
LL rychlost řelba: Terč kruh průměr 60cm, vzdálenost 18 m 
                               Časový limit 45 vteřin.Šípy v toulci,ruce podél těla. 
                               Hodnocení : 1bod za každý šíp v terči, zapisuje se i celkový 
                                                     počet vystřelených šípů. 
                               Pokud střelci dojdou šípy před limitem, končí. 
                               Bod = 9 ká 
       Dětské vzdálenosti budou vyznačeny. 
 
 
 
 
Lovecká stezka:  12 zvířat v terénu v různé vzdálenosti  
                              1šíp na zvíře.  
                              Hodnocení : srdce  10 bodů 
                                                  plíce  8 bodů 
                                                  zbytek těla 5 bodů 
                               Bod = 1 ká 
        Dětem zkrátit vzdálenosti přiměřeně věku a terénu 
 
 
 
Králíci v zelí:  Pět drobných terčů na zemi v blízkosti zelných hlávek, vzdálenost 2 – 8 metrů. 1šíp na králíka. Na    
                         jednoho králíka nelze střílet dvakrát. Měří se a zapisuje čas, protože v této disciplíně bývá častá shoda  
                         bodů. 
  Hodnocení: komora 2 body 
         zbytek těla 1 bod  
                      zásah zelí  -2 body  
                         První šíp založen. 
       Dětem se vzdálenost nezkracuje.                                              
                
 
 
Terčovka 50m: terč FITA 120cm, 10 šípů na 50m 
                           Hodnocení 1-10 
                           Bod = 2 ká    
       Dětské vzdálenosti budou vyznačeny. 
 
 



 
Kyvadlo: Pohyblivý terč, vzdálenost 15 metrů, bude stanoven počet kyvů  
                nebo časový limit. 
                Bodování 1,2,3 
                Bod = 5 Ká 
    První šíp založen. 
       Dětem zkrátit vzdálenost přiměřeně věku. 
 
 
 
 
Střelba k linii nepřítele: 5 postav  ve vzdálenosti 70m, za nimi na zemi označený čtverec cca 6x6m. 
                                         10 šípů, v jedné postavě se počítají max. 2 šípy. Třetí šíp v jedné postavě se  
                                          nepočítá. 
                                          Hodnocení – postava 2 body 
                                                               čtverec 1 bod 
                                          Bod =  10 ká 
      Dětské vzdálenosti jsou označeny. 
 
 
 
 
Hradecká růže: Terč pětilistá růže, 6 šípů    TL 15 m 
                                                                        HL 20 m 
                            Za každý zasažený list je 1 bod. Druhý šíp v jednom listu se neboduje. Zásah středu šestým 
                            šípem zdvojnásobí body za listy. Zásah středu dřív než šestým šípem se nepočítá. Šestý šíp do   
    neobsazeného listu se počítá za bod. 
                            Hodnocení: list = 1 bod (max. 10 bodů) 
                            Bod = 10 ká 
       Dětské vzdálenosti budou vyznačeny. 
 
 
 Nepřátelský tábor: 5 terčů 2x2m v různých vzdálenostech 80-100m. 
                                  10 šípů, počítají se max. 2 šípy v jednom terči 
                                   Hodnocení: zásah = 1 bod ( max. 2 body za jeden terč)                                                                                                                                                                            
                                   Bod = 20 ká                                
Dětské vzdálenosti jsou označeny           
          
                                                   
 
Když stihnu udělat figury, postavíme ještě Bojovou stezku, známou z Lukohrátek. 
 
 
 
 
Bude-li chuť , můžou dobrovolní organizátoři uspořádat oblíbenou disciplínu Kombat, než my sečteme výsledky a 
napíšeme diplómy.  
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
  
               
             
 


