
6. ročník memoriálu P. Josefa Horehledě, Děčín – Křešice 

Propozice turnaje 

 

Zveme všechny lukostřelce na otevřený lukostřelecký turnaj, který je zařazen do LL, a 

který se koná, jako jeden z mála turnajů, na severu Čech. Přijeďte s námi prožít 

lukostřelecké zdary i nezdary, popovídat, vyšlápnout si kopec, posedět na Meditaci i u 

ohně a potkat staré i nové přátelé.  

Těšíme se na Vás.  

 

Datum   Sobota 25.5.2019 

Místo    Areál bývalého hotelu PLAME, Děčín Křešice  

    Souřadnice 50.7541056N, 14.2035944E 

 

pro zobrazení na mapách klikněte na odkaz: 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.2036841&y=50.7545414&z=18&base=ophoto&source=muni&id=1665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.2036841&y=50.7545414&z=18&base=ophoto&source=muni&id=1665


Organizátoři, partneři, kontakty    

Křesťanská základní škola Nativity  

    KLAN-N Děčín 

    ALT – www.lukostřelec.cz  

    Jindřich Bumba – ředitel turnaje, bezpečnost: 602 266 727  

    Příprava turnaje:  Pavel Bumba 604 889 041 

Jiří Mařan 603 893 633 

       Dobrovolníci a lukostřelci z Děčína 

 

Je nám velkou ctí a potěšením zároveň, že i letos budeme moci na turnaji přivítat 

 

www.bows-kyzl.cz  

Startovné, platba   

dospělí 350,- Kč do 20.5.2019/ 400,- Kč na místě  

    dorost 250,- Kč do 20.5.2019 / 300,- Kč na místě  

    děti 150,- Kč do 20.5.2019 / 200,- Kč na místě  

Startovné je nutné zaplatit na účet č. 208140360/0600 tak, aby platba byla připsána 

nejpozději 20.5.2019. 

Pokud se střelec odhlásí do termínu 20.5.2019, bude mu startovné vráceno ( ponížené o 50,- 

Kč storno poplatku ). Po tomto termínu se startovné již nevrací. Je však možná účast 

náhradníka místo odhlášeného střelce. Podrobnosti k platbám: Věra Bumbová – 

606 433 167. 

 

Bezpečnost  

Každý účastník turnaje se zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Každý účastník zodpovídá sám za 

sebe, za následky svého chování a jednání a je povinen dodržovat bezpečnostní pokyny 

organizátorů turnaje, které jsou zveřejněny v místě prezence. Každý je povinen chovat se tak, 

aby neohrozil sebe, ostatní účastníky, návštěvníky a personál turnaje nebo majetek třetích 

osob či zvířata. Každý účastník ( včetně doprovodu ) je povinen během turnaje mít takový 

oděv, který nesplývá s okolím a má dobře viditelné prvky. Je možné používat pouze šípy 

s terčovými hroty.  

http://www.lukostřelec.cz/
http://www.bows-kyzl.cz/


Střelci mladší 18 let musí být v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby po 

celou dobu konání turnaje. 

Během turnaje je zakázáno požívání alkoholu a návykových látek.  

 

Harmonogram turnaje  

8:00 – 9:15 Prezence  

9:20 – Nástup střelců  

9:30 Zahájení turnaje  

12:00 – 14:00 Oběd  

Cca 17:00 Vyhlášení výsledků, ukončení turnaje  

 

Kategorie, ceny  

Primitivní luk  

Tradiční luk  

Lovecký luk – ženy  

Lovecký luk – muži  

Dorost ( kdo ke dni turnaje nedovrší 18 let )  

Starší děti ( které ke dni turnaje nedovrší 13 let )  

Mladší děti ( které ke dni turnaje nedovrší 9 let )  

 

Kategorie luků – viz Pravidla Lukostřelecké ligy www.lukostrelec.cz  

V každé kategorii budou vyhlášeni první tři umístění, kteří obdrží věcné ceny. Všechny starší 

a mladší děti obdrží účastnický diplom a drobný dárek.  

Zvlášť bude hodnocena ligová disciplína RYCHLOSTŘELBA, kde bude oceněn absolutní vítěz 

disciplíny.  

 

Disciplíny  

LL Terčovka 20 m 

LL Terčovka 50 m 

LL Královský ústup  

http://www.lukostrelec.cz/


LL Rychlostřelba 

Panák 

Balónky 

Soustřel 

Malá ústupovka 

Létající kolečka ( bude se střílet pouze flu-flu šípy. Pokud nebude střelec mít své, budou na 

místě k zapůjčení. Jiné než flu-flu šípy nejsou povoleny )   

Lovecká stezka 3D 

Kyvadlo 

Hromburác ( dálková )  

Meditace 

 

Popis disciplín a způsob jejich bodování bude umístěn u každé disciplíny a v prostoru 

prezence.   

 

Oběd, občerstvení, ubytování  

Oběd je placen v rámci startovného pro každého účastníka turnaje + 1 x nápoj. V rámci 

závodu bude zdarma k dispozici občerstvení ( disciplína Meditace ) v chatičce. Pro nestřelce 

je možné přikoupit oběd na místě, cena 100,- Kč ( včetně 1 nápoje ). Dále bude možnost 

zakoupit drobné pochutiny a alko/nealko nápoje ve výčepu. Vegetariánská varianta oběda je 

možná – prosíme upřesnit do poznámky v přihlášce. 

Ubytování je možné ve vlastních stanech, postavených na pozemku areálu hotelu - konkrétní 

místo je nutné předem dohodnout s organizátory turnaje ( s ohledem na bezpečnost,  

parkování a dobré sousedské vztahy ). Organizátoři budou na místě k dispozici již v pátek 

odpoledne/večer. K dispozici bude rovněž tělocvična, kde je možnost přespání pro cca 25 

osob zdarma. V tělocvičně je 2 x WC a umyvadlo. Dále je možné ubytování v hotelových 

pokojích: 1 x třílůžkový pokoj, 2 x dvoulůžkový pokoj; cena je 350,- Kč/osobu/noc ( ložní 

prádlo k dispozici v ceně ), dále je k dispozici 1 hotelový pokoj se spaním na vlastních 

karimatkách, max. 4 osoby, cena 100,- Kč/osoba/noc.   

Podrobnosti k ubytování v hotelu, tělocvičně + strava: Petra Bumbová – 607 024 526. 

 

Důležitá upozornění 

Kapacita turnaje je max. 120 střelců. Střílení do soutěžních terčů mimo závod není dovoleno, 

k dispozici budou terče na rozstřílení se. Doporučujeme minimálně 12 šípů. Nelze soutěžit 



s kladkovými luky a kušemi. Zařízení pro kontrolu nátahu, stabilizátory, kompenzátory, 

nastavitelné boční opěrky šípu ( butony ), zaměřovače nebo jakékoli značky usnadňující 

míření nejsou povoleny. Výjimkou je pouze označení místa na luku, kam se zakládá šíp, 

pokud nemá luk zakládku. Nenapnutý luk musí projít kruhem o průměru 12 cm. Na tětivě 

nesmí být zařízení nebo značky usnadňující míření. Není povoleno zařízení ke kontrole 

nátahu pro nos nebo rty. Je zakázán posun ruky po tětivě (stringwalking). Nejméně jeden 

prst se musí při výstřelu dotýkat končíku šípu. 

Střelci budou rozděleni do skupin ( 8-10 členů ), ve které budou absolvovat celý turnaj.  

Turnaj se koná za každého počasí.  

Prosíme o udržování pořádku na trati závodu a v celém areálu, odpadkové koše budou 

rozmístěny po trati závodu. 

Organizátor si vyhrazuje právo změny pravidel nebo disciplín turnaje bez předchozího 

upozornění.  

 


