
 

 

Jarní havránek 
/turnaj v tradiční lukostřelbě pro děti a dorost/ 

 

 

Lukoklub RAVEN Horažďovice vás srdečně zve na první ročník lukostřeleckého turnaje pro děti a dorost. Turnaj 

je současně 1. kolem Jihočeského poháru pro děti dorost v roce 2019. Turnaj se koná pod záštitou Asociace tradiční 

lukostřelby (není započítáván do lukostřelecké ligy ATL). 

 

 

Kdy: sobota 27. dubna 2019, registrace 8.30 – 9.00, start v 9.30. 

 

Kde: Svatá Anna u Horažďovic, parkování vpravo od silnice za oranžovými vraty, vlastní turnaj pak vlevo dole pod kaplí 

Sv. Anny - vše bude značeno, souřadnice parkoviště: 49.3073325N, 13.7140664E, součástí propozic je mapka. 

 

Startovné: 100,- Kč pro všechny věkové kategorie, v ceně je láhev vody na startu (0, 5 l), občerstvení během turnaje 

(studené a teplé nápoje + buchty, koláče apod.). Startovné se platí spolu s registrací na místě v hotovosti. 

 

Organizace: zahájení turnaje cca v 9.30, ukončení v odpoledních hodinách (dle počtu přihlášených). Zázemí nám 

poskytne malý sál s kamny, toaletami a skromným občerstvením. Skupiny budou mít sudý počet střelců (6 – 8), vést je 

bude dospělá kvočna. 

 

Dicipliny: 

Každá skupina dostane na startu plánek trasy závodu s podrobnými pravidly jednotlivých disciplin, níže pouze rámcový 

přehled. 

- (LL) velká terčovka dle pravidel ATL; 

- (LL) malá terčovka dle pravidel ATL; 

- (LL) Královský ústup dle pravidel ATL; 

- (LL) rychlostřelba dle pravidel ATL; 

- 3D lovecká stezka (cca 8 – 10 stanovišť) – dva šípy na zvíře; 

- kyvadlo – střelba na pohyblivý terč (60 cm) při omezeném počtu kyvů; 

- supersoustřel – soustřel na 5 šípů z rozličné vzdálenosti; 

- kolečka - kulaté pohyblivé terče různých velikostí, cca 8 koleček, 8 šípů; 

- Kašperk – dobývání hradu – střelba na okénka a cimbuří hradního modelu; 

- Ulov krtka! – střelba z kulatého balíku na krtčí hromady v různé vzdálenosti; 

- lesní démon – střelba na pohyblivý (jedoucí) terč. 

 

 



 

 

Obecné (ale důležité) info: 

- před kaplí bude rozstřeliště s několika terči (POZOR – střílení pouze do zahájení turnaje, pak se kříží s trasou 

závodu…); 

- střílení do soutěžních terčů mimo závod není povoleno; 

- doporučujeme vybavit se min. 10 šípy s terčovými hroty; 

- řazení do věkových kategorií proběhne dle pokynů uvedených na webu ATL (www.lukostrelec.cz); 

- střílet se smí pouze s vybavením specifikovaným opět na webu ATL, string-walking není dovolen; 

- nedoporučujeme celomaskáčové oblečení střelců ani doprovodu, vždy je nezbytný dobře viditelný prvek; 

- coby pořadatelé si vyhrazujeme právo změny pravidel či počtu a rozmístění jednotlivých disciplin. 

 

Přihlašování a kontakt: 

- přihlašování e-mailem se seznamem účastníků a jejich rozdělení do věkových kategorií do středy 24. dubna 

včetně; 

- přihlášky či dotazy – Tom Pollak (pollak.ddm@gmail.com/606880502). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lukostrelec.cz/
mailto:pollak.ddm@gmail.com


 

 

Závěrem – jak nezabloudit: GPS či mapové vyhledavače bohužel většinou Svatou Annu neznají, znají pouze Svaté 

Pole u Horažďovic, ke kterému se – ať už prostřednictvím silničního značení, anebo navigace - vydejte. Těsně před 

vesnicí bude vpravo za oranžovými vraty parkovací plocha vyhrazená účastníkům turnaje. Dolů ke kapli prosím 

nejezděte – jezdí tam lidi pro kouzelnou vodu, otáčejí se tam a bylo by zbytečné dusno. Zázemím pro turnaj je usedlost 

Svaté Pole 1, tam odstartujeme a v okolí povede trasa závodu. Budete-li zoufalí, volejte! 

 


