
Lumarkův létající cirkus – propozice 2020 

!!!!!!!Náhradní obuv s sebou!!!!!!! 

Turnaj bude extrémní a jen dospělácký (únor + voda). Děti nejsou zakázané, 

ale nebudou mít vlastní mety ani vyhlášení. Vyhlašované kategorie se budou 

odvíjet od počtu přihlášených střelců. Pozor omezený počet startujících – 60! 

Termín: 15. 2. 2020  Prezentace: 8:30-9:00  Start závodu: 9:15 

Sraz: Ulice na vyhlídce 266, Dýšina – první budova od vstupu z ulice Na Vyhlídce 

 

Obrázek 1: Místo srazu, večírku i odpočinku 

Startovné: 400 Kč/osobu posílejte nejdéle do 5. 2. 2020 na účet 1026511225/6100. 

Odhlášením z turnaje po tomto termínu propadá zaplacená částka ve prospěch turnaje. Předtím 

je možné po dohodě vrátit celou částku zpět. Po 5. únoru je možné se přihlásit pouze 

telefonicky. 

Ubytování: Prezentace, oběd i večírek bude probíhat v „Modrém salónku“ viz foto. Lze zde 

přespat ve spacácích. Jedná se o jednu velkou místnost asi 15x10 m, takže kdo plánuje brzké 

ulehnutí nebude odloučen od večírku. K dispozici toalety bez sprch. 

Z místa večírku možno 10minutovou chůzí dojít do Chrásteckého penzionu Velický. 

http://www.penzion-velicky.cz/index.html 

Pro majetnější možnost ubytování v golfovém resortu taky ca 10 minut chůze. 

https://www.greensgate.cz/ubytovani/ 

Dle uvážení pak libovolné ubytování v Plzni (ca 10km). 

http://www.penzion-velicky.cz/index.html
https://www.greensgate.cz/ubytovani/


Stravování: Oběd zajištěn v ceně startovného, varianta masová i bezmasá – nutno uvést při 

přihlášení. Obědy budou k dispozici od 11:00. K večírku bude kromě piva možno zakoupit 

řízky a sekanou případně rozdáme, co zbyde od oběda. Snídaně v neděli ráno ze zbytků po 

večírku. V případě nejhorším pan Vietnamec má otevřeno celý víkend až do večera. 

Závod: vzhledem k počasí a okruhu samotnému budou skupiny (5 osob) na trať vypouštěny 

s časovým odstupem 10-15 minut (dle počtu přihlášených a konečné situace). Ukončení turnaje 

a start večírku lze očekávat do 17:00. Od 18:00 šipkový turnaj dvojic. 

 

Obrázek 2: Předběžná trasa a rozmístění disciplín 

1) – Královský ústup 2) – Vodní golem 3-7) – 3D 8) – 20 m 9) – Ze tmy do světla 10) – Létající 

prase 11) – Nebezpečný šíp 12-15) 3D 16) 50 m 17) Zikurat 18) Rychlostřelba 19) Lukostřelče 

nezlob se 20) Piškvorky  

V záloze mám ještě vosí hnízdo, rolling stones, zvěrokruh, postupku a další rozpracované 

nápady. Uvidíme, co se všechno podaří na trasu nacpat. NA VŠECHNY TERČE JE MIMO 

TURNAJ ZAKÁZÁNO STŘÍLET (možnost na rozstřílení bude). 

Kontakt: Kaťas 720 035 570, katass@seznam.cz (přihlašování přes lukostřelec.cz) 

 

mailto:katass@seznam.cz

