
 

  

  

 
Svatováclavský turnaj 2019  
zařazen do Lukostřelecké ligy ATL  

 

 

Organizátor: LUKOS Manětín, při KOS Manětínský z.s. 

Datum a místo konání: 14. září 2019, Manětín (Klenoty)  

Kontakt: Ondřej Haidlmaier, e-mail LUKOS@centrum.cz , fórum www.lukostřelec.cz 

 

 

Příjezdová trasa: 

 

Souřadnice: 49.9790636N, 13.2232422E  

 

 

Harmonogram: 

Registrace: 7:30 – 9:00 

Zahájení turnaje: 9:15 

Předpokládaný čas ukončení turnaje: cca v 17:00 

Bonusová disciplína: od ukončení turnaje do vyhlášení výsledků  

http://www.lukostřelec.cz/


 

  

  

 

Startovné:  

Dospělí: 400 Kč 
Dorost: 300 Kč (pouze s doprovodem rodiče nebo jiné dospělé osoby) 
Děti: 200 Kč (pouze s doprovodem rodiče nebo jiné dospělé osoby) 

Přihlašování bude spuštěno na www.lukostrelec.cz. Přihlášení a zaplacení startovného bude 
možné do 31.8.2019 nebo do naplnění kapacity 85 střelců. Startovné zaplaťte na účet  
 194381437/0300, variabilní symbol u registrace. Platba na místě není možná. V případě 
odhlášení do uzávěrky bude vráceno startovné v plné výši, po uzávěrce po odečtení storno 
poplatku 150,- Kč. Je však možná účast náhradníka místo odhlášeného střelce. 

  

 

Stravování:  

V ceně startovného je teplý oběd - řízek s bramborem (vepřový, kuřecí), bramborová polévka 
+ voda. Kdo nemá kladný vztah k masu, může si objednat vegetariánský oběd (tajemství 
hubeného šéfkuchaře – zatím nevíme co uvaří). Oběd pro doprovod 120 Kč. Do poznámky 
přihlášky prosím uveďte tyto varianty – VEPŘ, KUŘE, VEGE, OBĚD NAVÍC. Pokud 
zapomenete vyplnit, bereme variantu VEPŘ. 

 

Ubytování:  

Penziony v Manětíně, otužilci si mohou postavit stan na místě. 

 

Pravidla: 

Akce je zařazena do Lukostřelecké ligy ATL, takže luky dělíme podle ligových pravidel (primitiv, 
tradice a lovecký) + luk s dřevěným šípem(oproti tradičnímu luku může být zakládka – opěrka 
šípu větší než polovina průměru dřevěného šípu – všechny luky s dřevěným šípem nespadající 
do TL nebo PL). 
Přesný popis kategorií na www.lukostrelec.cz 

Všechny šípy musí mít terčové hroty. Není povolen string-walking. Doporučený počet 
minimálně 12 šípů. Střelec mladší 18ti let musí mít doprovod dospělé osoby. Každý je povinen 
dodržovat zásady bezpečné střelby a dbát pokynů organizátorů a kvočen. Střílet je povoleno 
pouze na vyhrazených místech určeným směrem. Střelci a jejich doprovod se účastní na vlastní 
nebezpečí a odpovídají za škody a újmu vůči ostatním. Je zakázáno kompletní CAMO oblečení, 
vždy musí být nějaká část oděvu dobře viditelná (doporučujeme vrchní část ne CAMO). 

 

Věkové kategorie Lukostřelecké ligy: 

Střelec ročníku narození 2000 a starší střílí v kategorii dospělý. 

Střelec ročníku narození 2001 až 2005 střílí v kategorii dorost. 

Střelec ročníku narození 2006 až 2010 střílí v kategorii děti. 

Střelec ročníku narození 2011 až 2019 střílí v kategorii malé děti.  

http://www.lukostrelec.cz/
http://www.lukostrelec.cz/


 

  

  

 

Disciplíny: 

1. Terčovka 20m  

2. Terčovka 50m  

3. Rychlostřelba   

4. Králův ústup   

5. 3D stezka I. – 6 zvířat 

6. 3D stezka II. – 6 zvířat  

7. Rozstřel 

8. Hlídka na věži(rukojmí) 

9. Turek  

10. Běžící terč 

11. Dračí vejce 

12. Dálková 

13. Bonusová disciplína mimo pořadí - v průběhu počítání výsledků 
 

Přesný popis disciplín a bodování na místě a u kvočen. Děti budou mít upravené vzdálenosti. 

Organizátor si vyhrazuje možnost změny disciplín a programu. 

 

Uhrazením startovného účastník stvrzuje, že vědomě a dobrovolně poskytuje souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů (včetně fotografií ze závodu) k potřebám realizace a 
propagace závodu dle platného nařízení EK o ochraně a zpracování osobních údajů, tzv. 
GDPR a v souladu s českou legislativou. 

 

 

 

 


