
Jízdní oddíl Vjetví Jihu IQ 60 svolává  

setkání jízdních a pěších lukostřelců 
 

ŠABLA-TŮRA  2013 
 

Termín: sobota 28. září 2013, možno přijet v pátek a zůstat do neděle,  

               v pátek i v sobotu pravděpodobnost vzniku večírku. 

 

Místo: Malíkov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, 49°5'45.963"N, 15°0'36.887"E 

           na návsi u kostelíka bude šipka. 

 

JÍZDNÍ  PROPOZICE: 

Program: 8.00 - 9.30 - prezentace (možno už v pátek večer) 

                 10.00 - odjezd na povinnou zahřívací terénní jízdu (cca 45 min.) 

                 12.00 - 14.00 - jízdní lukostřelecká soutěž, 

                 v podvečer (po skončení pěší lukostřelby) možno opět používat jízdní lukostřelnici, 

                 bude upřesněno podle aktuální situace. 

Kategorie: nejsou 

Pravidla: Libovolný luk, pouze dřevěné šípy, poboční zbraň velmi doporučena, dobový nebo  

                 historizující oděv vítán. 

                 Zahřívací terénní jízda je nutná kvůli ověření schopností jezdců a vočuchání 

                 koní. Povinnost vézt s sebou na vyjížďku lukostřelecké vybavení. 

Disciplína: 3 terče na trase 90m, celková délka trati 150m. Při střelbě musí být kůň v cvalu! 

                   Povrch travnatý. 

                   Počet kol a další detaily budou upřesněny na místě podle počtu jezdců a  

                   aktuální situace.  

Startovné: není 

 

Na místě není možno zapůjčit koně. Přijeďte prosím včas! Pastva zajištěna, vítáni koně zvyklí 

na úvaz u kůlu na louce. Podrobnosti dohodnout osobně s Jaroslavem Botkou - 602 125 686, 

dalo by se vyřešit i ustájení.   

 

PĚŠÍ  PROPOZICE:  

Program: 8.00 - 9.30 - prezentace (možno už v pátek večer)   

                 10.00 - 12.00 - pěší lukostřelba    

                 12.00 - 14.00 - vytvoření obecenstva  pro jezdce 

                 14.00 - 17.00 - pěší lukostřelba    

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

ATL. Přesný popis kategorií na www.lukostrelec.cz 

                  Primitivní luk: pouze z přírodních materiálů (dřevo, rohovina, šlachy). Šípy 

pouze z přírodních materiálů bez plastového končíku. 

                  Tradiční luk: jednodílný luk  bez střeleckého okna. Šípy z přírodního materiálu, 

plastový končík povolen. 

                  Holý luk s dřevěným šípem: luk se střeleckým oknem v madle, šípy dřevěné, 

kormidla a končík libovolně 

                  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) 



   

Disciplíny: 

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

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

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

Další 2 -3 disciplíny budou upřesněny později ( např. Puta 70m,  terč 120cm na 40 - 50m, 

běžící kolečka nebo tak něco...) 

 

Startovné: 180,- kč (zahrnuje sobotní oběd - guláš) 

                   děti do 12-ti let 50,- kč 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE: 

 

Přihlášky: mejlem na adresu: vjetvejihu@centrum.cz 

                  - uveďte jméno střelce, dospělý nebo dítě   

                  - účast v jízdní, pěší nebo obojí soutěži 

                  - požadavek na guláš pro doprovod 

                  - účast na večírku a nocleh 

                  Uzávěrka přihlášek v pondělí 23. září 

                  Počet účastníků bude omezen! 

 

Jídlo a občerstvení: v sobotu k obědu guláš, jinak jídlo svoje. Ohniště k dispozici. Od pátku 

ve stodole výčep piva a skromná nabídka nealko nápojů. Vlastní nádobí vítáno, půllitr 

důrazně doporučen. 

 

Ubytování: stanování ve skromných polních podmínkách. Jinak řešit individuálně. 

 

Všechny časy v programu jsou přibližné a mohou se měnit podle aktuální situace, především s 

ohledem na pohodu jezdců. 

 

Vyhlášení výsledků bude co nejdřív po ukončení soutěžního střílení. Není jisto, zda vítězové 

budou odměněni, ovšem budou všeobecně velebeni a oslavováni. 

 

Do celého prostoru akce včetně tábořiště není povolen vstup se psy, nechte 

je prosím tentokrát doma.  Děkujeme za pochopení. 

 
Účastníci mladší 18-ti let musí mít doprovod dospělé osoby. 

  

Dotazy ohledně pěších účastníků na mejlu: vjetvejihu@centrum.cz  

nebo na tel. 602 258 599 - Zelí (v prac. dny prosím po 16.00 hod.) 

 

 

                                                                                    

                   

                  

                                                                                                                                                                       

                  


