
1. Královský lukostřelecký klub ve spolupráci s Asociací tradiční lukostřelby 

ČR - Lukostřelec.cz pořádá otevřený tradiční turnaj a veřejný lukostřelecký 

seminář.  
 
Termín:  

2.6.2012 

 

Místo konání:  

Lukostřelecký areál Tyršův vrch, Bohdalec 1097/1, Praha 4 - Michle.  

 

Program:  

Začátek semináře je v 8:30, turnaj začne v 13:00. Prezentace od 8:00 do 12:30.  

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne krátce po ukončení střelby. 

 

Cena:  
150Kč za turnaj, 50Kč za seminář. Platba hotově při registraci. Kapacita semináře je omezena na 

prvních 40 přihlášených, kapacita obědů také 40. Cena za oběd s nápojem 100Kč. Pivo gambrinus 

a radegast - pro střelce před dokončením omezeno na 1 k obědu. Nealko různé. 

 

Kategorie: 

Primitivní luk, Tradiční luk, Holý luk a Open (podle stávajících pravidel ATL - 

http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=130 ). Dále kategorie dětí 

od 12 do 15 let. Starší 16 let včetně jsou v soutěži s dospělými. 

Do soutěže bude předběžné přihlášení povoleno pouze pro Primitivní a Tradiční luk. Holý luk a 

Open se budou moci přihlásit až poslední týden. Vyhlášení výsledků bude v kategoriích, kde bude 

střílet 5 a více střelců. Podle stejného pravidla budou či nebudou vyhlášeny kategorie žen. 

Dobový/historizující oděv je určitě vhodný, ale nepovinný.  

 

Přihlášky: 

On-line:  http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=Prihlaska&file=index&turnaj=11 

 

Kapacita:  

Maximálně 120 střelců, průběžný počet přihlášených bude možné sledovat zde:  

http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=Prihlaska&file=prehled&turnaj=11 

 

Disciplíny:  
Bude se střílet tradiční disciplína podle Imperiálních pravidel (GNAS z roku 1861). 

 

Short Western Round 

Terč: 120 cm FITA  

Vzdálenosti: 40 a 50 yardů (37 a 46m) 

Počet šípů: 96 (8 sad po 6 šípech na každou vzdálenost) 

Hodnocení: Podle zasažených barev - body: 1(bílá), 3(černá), 5(modrá), 7(červená), 9(žlutá), 

X(malá desítka uprostřed žluté).  

Při shodě bodů rozhoduje větší počet zásahů X. Pokud je i stejný počet X, tak rozhodne menší 

počet autů. 

 

Pro děti: 

Short Junior Western Round 

http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=130
http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=Prihlaska&file=index&turnaj=11
http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=Prihlaska&file=prehled&turnaj=11


Terč: 120 cm FITA  

Vzdálenosti: 20 a 30 yardů (18 a 27m) 

Počet šípů: 96 (8 sad po 6 šípech na každou vzdálenost) 

Hodnocení: Podle zasažených barev - body: 1(bílá), 3(černá), 5(modrá), 7(červená), 9(žlutá), 

X(malá desítka uprostřed žluté).  

Při shodě bodů rozhoduje větší počet zásahů X. Pokud je i stejný počet X, tak rozhodne menší 

počet autů. 

 

 

Popis: 

Nejprve se střílí delší vzdálenost, poté bližší. Střelci střílí jednotlivě, nebo až v pěti na jeden 

terč(podle počtu zúčastněných). Pokud je střelců na terč více než 3, tak se rozdělí na 2 skupinky, 

které se vystřídají. Střelec který dostřílí svých 6 šípů ustoupí ze své mety vzad. Když dostřílí celá 

linie, tak se všichni vydají pro šípy. 

 

V žádné kategorii není povolen string-walking. Povoleny jsou pouze terčové hroty. Minimálně 6 

podepsaných šípů (doporučeno alespoň 10).  

 

Děti se mohou zúčastnit od věku 12 let. Mladší 18 let musejí mít doprovod dospělé osoby.  

 

Cílem akce je poznat se s "šermířskou" částí lukostřelecké obce a snaha o sjednocování jak 

tradičních lukostřelců, tak lukostřeleckých znalostí. Možná také položit základ jednoduché 

celostátní soutěži, kde by se mohli porovnávat tradiční lukostřelci. Jako určitá protiváha moderní 

sportovní lukostřelbě.  


