
PROPOZICE TURNAJE HAVRAN 2020, LUKOKLUB RAVEN HORAŽĎOVICE (kontakt: 606880502/pollak.ddm@gmail.com)

Název akce: HAVRAN 2020

Pořadatel: Lukoklub RAVEN, Horažďovice.

Úvodní text: celodenní turnaj v tradiční lukostřelbě zařazený do LL konaný pod záštitou ATL, který měl 
původně proběhnout v dubnovém termínu. Účastníky čeká jeden velký okruh o délce cca 5, 5 km, trať je 
rozmanitá (les, louky, pole, cesty a pěšiny). Jde o první ročník turnaje, proto zatím nižší počet účastníků. 
Pozor - jde o akci přednostně určenou spíše dospělým účastníkům a lukostřelcům dorostoneckého věku 
(náročnost tratě, některé discipliny děti nestřílejí...). Trasa je sjízdná i s kočárkem, místy ale s obtížemi. 

Termín akce: sobota 26. září 2020;
– čas registrace (prezence): 8:00 – 8:45;
– čas zahájení a ukončení akce: v 9:00 zahájení, od 9:20 pak postupný start, ukončení předpokládáme 

v podvečerních hodinách dle počasí apod. (cca 17 – 18 hod.).

Místo konání: Svatá Anna u Horažďovic, v mapách lze hledat také „kaple Sv. Anny u Horažďovic“, 
případně adresa „Svaté Pole 1, Horažďovice“. Jde o samotu u pramene pod kaplí Sv. Anny, odbočka ze 
silnice bude značena (vpravo od silnice parkování, vlevo dolů pak dějiště vlastního turnaje).

Souřadnice: 49.3092003N, 13.7174997E (z Mapy.cz).

Věkové kategorie soutěžících: dělení věkových kategoriích dle pravidel ATL (více na 
http://www.lukostrelec.cz/lukostrelecka-liga/pravidla/). Trať je poměrně náročná a disciplin není málo 
(zejména za mokrého počasí to bude fuška...), část disciplin navíc nebude z praktických důvodů určena pro 
děti. Zvažte tedy, prosím, účast malých lukostřelců (pro ty pořádáme o den později podzimního 
Havránka...). Mety pro pididěti nebudou stanoveny.

Kategorie luků: dle pravidel ATL (více opět na http://www.lukostrelec.cz/lukostrelecka-liga/pravidla/), při 
registraci proběhne kontrola lukovybavení v souladu s pravidly ATL.

Novinka – soutěž dvojic: kromě tradičního dělení na věkovky či kategorie luků proběhne paralelně ještě 
vyhodnocení lukostřeleckých dvojic (pakliže se jich při registraci přihlásí do soutěže alespoň 5). Podmínkou
zaregistrování dvojice je pravidlo „smíšenosti“. Ta je definována jako jakákoliv dvojice, kdy se kombinuje 
buď pohlaví (s ohledem na skutečnost, že jde o tradiční lukostřelbu, uznáváme pouze tradiční pohlaví 
(         ), nebo kategorie luků (např.: LLxTL, LLxPL, PLxTL), popřípadě na luku či pohlaví nesejde, ale 
půjde o kombinaci věkovek (dospělák x dorost, dospělák x dítě apod.). Dvojice spolu musí turnajovou trať 
odchodit ve skupině! Do soutěže dvojic se nelze přihlásit dodatečně po absolvování turnaje.

Startovné: 
– výše startovného za jednotlivé věkové kategorie: 400,- Kč/dospělák, 350,-/dorost, 300,-/dítě;
– informace o tom, co vše je v ceně startovného: v ceně je teplý oběd a občerstvení v místě turnaje 

(káva, čaj, limo a šťáva, buchty...), jakož i na trati; 
– způsob a mezní termín platby: platbu s variabilním symbolem přiděleným při přihlášení na ATL 

posílejte do úterý 22. 9. 2020 na účet 119 0154 063/0800 (když do „sdělení příjemci“ napíšete ještě 
jméno střelce, bude to fajn...:-).

Přihlašování: přihlašování standardně elektronicky přes webové rozhraní ATL 
(http://www.lukostrelec.cz/kalendar-akci/havran-2020/).

http://www.lukostrelec.cz/lukostrelecka-liga/pravidla/
http://www.lukostrelec.cz/lukostrelecka-liga/pravidla/


Kontakt: Tom Pollak, pollak.ddm@gmail.com, 606880502.

Organizace: oběd dostane každý účastník až po absolvování celého okruhu (tedy spíše v odpoledních 
hodinách), nicméně v polovině trati bude sezení s malým občerstvením. Zázemí turnaje bude zajištěno 
malým sálem, kam by se měli všichni účastníci v případně nepříznivého počasí pohodlně vtěsnat. V místě je 
základní sociální vybavení (wc, mytí rukou tekoucí teplou vodou), k dispozici bude teplý oběd v 
masové/bezmasé verzi a studené a teplé nápoje. Parkování cca 200 metrů od základny. Vše bude značeno 
šipkami.

Covid – pravidla a prevence: v průběhu turnaje budeme uplatňovat aktuálně platná pravidla (případné 
nošení roušky apod.), v rámci prevence pak budou připravena následující opatření: mytí rukou mýdlem v 
teplé vodě a používání jednorázových ručníků + dezinfekce rukou, průběžná dezinfekce společných povrchů
(stoly apod.) a především vstupní měření teploty účastníků během registrace. Absolvování „vstupní 
prohlídky“, jakož i dodržování daných pravidel během celého turnaje jest nedílnou podmínkou účasti. 
Zvýšená teplota bohužel znamená nepřipuštění ke startu (s vrácením startovného), rebelie proti pravidlům se
trestá vyloučením z turnaje (bez vrácení startovného).

Dicipliny:
– očekáváme 10 skupin po 6 střelcích, rozdělení během registrace, kvočnu si volí skupina ze svého 

středu;
– předpokládáme cca 15 - 18 disciplin, jejich přesný výčet a podoba se může do termínu turnaje 

drobně změnit:
– 1/ KÚ (LL)
– 2/ T20 (LL)
– 3/ Rychlostřelba (LL)
– 4/ Zabij krtka! – střelba z balíku na malé terče v různé vzdálenosti
– 5/ Lesní démon – střelba na pohybující se terč
– 6/ Lovecká stezka A – střelba na 3D modely zvířat (cca 3 – 4 zvířat)
– 7/ T50 (LL)
– 8/ Lovecká stezka B – střelba na 3D modely zvířat (cca 5 – 7 zvířat)
– 9/ Vějíř – střelba z místa na různé terče na neznámé vzdálenosti
– 10/ Červi – střelba na terče přes rybník
– 11/ Lov kachen – střelba na 3D kachny plovoucí na hladině rybníka
– 12/ Z kamene – střelba z kamene na různé terče v neznámé vzdálenosti
– 13/ Supersoustřel na stráni
– 14/ Mongol – střelba při otočce
– 15/ Kolečka
– 16/ Lovecká stezka C – střelba na 3D modely zvířat (cca 5 – 7 zvířat)
– 17/ Kyvadlo

Ostatní (doplňkové) informace:
– rozstřeliště k dispozici od zahájení registrace do zahájení turnaje, potom uzavřeno (v místě probíhá 

jedna z disciplin), na soutěžní terče mimo turnajové discipliny se nestřílí;
– před vyhlášením výsledků proběhne tradiční souboj dvojic (sklopky) v místě rozstřeliště;
– neberte, prosím, s sebou pejsky, část trati je cyklotrasou a pejskařským koridorem, nechceme 

zbytečné kolize...:-) díky za pochopení;
– doporučujeme pevnou obuv, trať bude náročná i za sucha;
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– zvažte svůj zdravotní stav a při podezření na zdravotní problémy zůstaňte, prosím, raději doma – 
předem děkujeme všem, kteří se budou chovat zodpovědně a ohleduplně ke svému okolí;

– v místě lze stanovat na blízké louce (s možností využití toalet v sále), omezený počet účastníků jsme 
schopni ubytovat na našem pracovišti v Horažďovicích (cca 1, 5 km od dějiště turnaje - 
https://www.envicentrum.eu/pro-verejnost/pro-organizace) – v případě zájmu kontaktujte co nejdříve
Toma Pollaka, kapacita omezena.


