
Asociace tradiční lukostřelby ČR – Lukostřelec.cz., z.s. pořádá
9. ročník jarního turnaje v tradiční lukostřelbě

1. JARNÍ  ŠÍP   2016
Místo: obec Dolní Radíkov u Českého Rudolce, okres Jindřichův Hradec. Na horním konci 
obce je Turistická základna Domu dětí a mládeže. GPS Loc: 49°4'36.949"N, 15°17'6.888"E . 
Čas: sobota 23. dubna  2016 (je možné přijet už v pátek a zůstat do neděle)
         Registrace střelců 7.30 - 9.30    Zahájení 9.45
         Ukončení střelby cca 16.00 – 17.00, vyhlášení výsledků cca 18.00 -19.00
Ředitel závodu: Marie Zelenková
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Zelenka 
                
Akce je zařazena do Lukostřelecké ligy ATL, takže luky dělíme podle ligových pravidel. Přesný 
popis kategorií na www.lukostrelec.cz
Primitivní luk PL: Celodřevěný, lepený nebo kompozitní luk pouze z přírodních materiálů. 

Z moderních materiálů může být použito pouze lepidlo a tětiva. 
Dřevěné šípy, opeření z přírodního materiálu, plastový končík není povolen.
Opěrka šípu ne širší než polovina průměru šípu (nebo dle doloženého vzoru).

Tradiční luk TL: Jednodílný luk bez střeleckého okna. Sklolaminát či jiný moderní materiál 
povolen. Opěrka šípu ne širší než polovina průměru šípu (nebo dle doloženého 
vzoru).Pouze dřevěné šípy, opeření z přírodního materiálu. Plastový končík povolen. 
(patří sem většina jezdeckých luků, napodobeniny korejských, japonských, čínských

                        luků, anglické luky se skelným laminátem atd.) 
Luk s dřev. šípy DL (dřevostřílející luk): Luk s oknem, může být skládací, může mít zpětný ohyb 
                       ramen. Bez miřidel, stabilizátorů, butonu, klapačky. Dřevěné šípy, plastový končík 
                       povolen (patří sem TRLB, LB a ostatní luky, co nejsou PL a TL)
Lovecký luk LL (dle IFAA): Luk se zpětným ohnutím ramen (recurve), s oknem a zakládkou, bez
                       miřidel, stabilizátorů, butonu, klapačky. Libovolný materiál šípů, jeden prst se dotýká 
                       končíku. (dříve Open, jiný název – TRRB, IB)
                                                
Dále budou samostatně hodnoceny tyto kategorie:
Dorostenci: 13 – 17,99 let, bez rozdílu luku.                    
Děti: do 12,99 let, bez rozdílu luku, střílet budou z menších vzdáleností přiměřeně věku. Je třeba, aby 
děti ovládaly samostatnou střelbu, nemůžeme z toho udělat kurz. Děti s rodičem (nebo zástupcem) 
budou soustředěny do smíšených skupin, prosíme rodiče, aby dobře zvážili účast nejmenších střelců 
(trať závodu je poměrně dlouhá -  nejméně 12 disciplín).

V žádné kategorii není povolen string-walking, vždy se musí alespoň jeden prst dotýkat šípu. 
Všechny šípy musí mít pouze terčové hroty.  

Počet šípů: deset a více (kdo je dobrý v rychlostřelbě, bude vědět), rozhodně je lepší mít několik 
náhradních, může dojít ke ztrátě či zničení.

Střelci se rozdělí do malých skupin (max. 6 střelců) a tak absolvují celý závod. V každé skupině bude 
určen vedoucí – zapisovatel. Tréninková střelba na soutěžní terče není povolena.
                     
Každý se akce účastní na vlastní nebezpečí, střelec mladší 18ti let musí mít doprovod dospělé osoby. 
Každý je povinen respektovat pokyny pořadatelů, dodržovat zásady bezpečné střelby a střílet jen na 
vyhrazených místech určeným směrem.

Podmínkou účasti je řádné přihlášení, zaplacení startovného a zapsání u registrace střelců.

Vítězové v dospělých kategoriích budou vyhlášeni, pokud se sejde alespoň 5 střelců, jinak bude 
kategorie sloučena s nejbližší.



Po vyhlášení výsledků následuje večírek, hudební nástroje vítány.

V případě mimořádně nepříznivého počasí (sněžná bouře, vytrvalý silný liják, zemětřesení apod.) 
bude střelecký program omezen podle okolností. Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost oblečení a 
obutí, počasí v těchto končinách rádo bývá nevlídné.

Startovné: dospělí  380,- kč  (platba na místě 430,-)
                   mládež 13-17,99 let  250,- kč (platba na místě 300,-)
                   děti do 12,99 let  150,- kč
V ceně je teplý oběd včetně polévky, po celý den čaj.  Za oběd navíc pro doprovod se přičítá 100,- kč.
  
Startovné prosíme zaplatit předem do uzávěrky přihlášek na účet u GE Money Bank: č.ú. 
209312013, kód banky 0600,  nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo přidělené při potvrzení 
přihlášky.  
                  
Výsledky do Lukostřelecké Ligy se započítávají pouze střelcům se zaplaceným 100,- kč příspěvkem 
ATL pro rok 2016. (možno uhradit na místě – navýšeno na 110,- kč)

Přihlášky prosíme elektronicky vyplněním formuláře na adrese: www.lukostrelec.cz
Tam v kalendáři akcí je aktivní odkaz  propozice a v nich je aktivní odkaz na přihlášovací formulář.
Do poznámky napište požadavky na vegetariánský oběd, obědy navíc pro doprovod, snídani a 
večeře.
Přihlašovací formulář funguje i bez registrace na www.lukostrelec.cz                   

Po přijetí přihlášku potvrdíme a přidělíme jí číslo, které slouží jako V.S. pro platbu. Uzávěrka je v 
pondělí  18.4. 2016. Odhlášeným do uzávěrky (při vážných důvodech i později) bude startovné 
vráceno.
Počet účastníků turnaje bude omezen – doporučujeme přihlásit se včas!

Občerstvení: Kuchyně v budově turistické základny bude fungovat v pátek večer a v sobotu celý den, 
na neděli je třeba si vzít vlastní zásoby (kuchyňka k dispozici). 

                        Zájem o sobotní snídani a páteční a sobotní večeři uveďte do přihlášky, aby 
kuchař věděl, jak se má připravit. Něco k jídlu bude určitě i bez objednávky (párky, 
vajíčka apod.) 

                       Točené pivo bude od pátku, taktéž limo a teplé nápoje, vlastní půllitr je velmi vhodný. 
                       V obci není obchod ani hospoda.
 
Dotazy: Jaroslav Zelenka - tel.: 602 258 599 ( v prac. dny prosím volat po 16.00 hod.)
              Marie Zelenková - tel.: 723 726 087
              E-mail: vjetvejihu@centrum.cz
  
Ubytování: Turistická základna DDM (www.ddmjh.cz), v budově jsou dvou až čtyřlůžkové pokoje, 

 jídelna, kuchyňka s varnou konvicí a mikrovlnkou, klubovna, sprchy s teplou vodou a wc. 
Cena 250,- kč/osoba/noc.
Správce základny přislíbil možnost noclehu v teplé místnosti na zemi na matracích ve  

                   vlastním spacáku za 100,- kč (omezený počet, nutno objednat předem) 
Ubytování si zařizuje každý sám: E-mail:dominova@ddmjh.cz
                                                         Tel.: Lucie Dominová 777 951 332     
V areálu možno postavit stan, jurtu či nějaký wigwam.

             
    



DISCIPLÍNY:

Prosím nenasytné střelce, aby se ovládli a nestříleli do turnajových terčů mimo soutěž.  Snižuje 
se životnost terčovnic, které stojí nějaké peníze a hlavně spoustu práce. A není to fér vůči těm 

střelcům, kteří toto dodržují zcela automaticky. U základny budou postaveny cvičné 
terčovnice.

 
Odražené šípy se počítají pouze pokud se zjevně odrazí od bodované plochy a leží před 
terčem. Počítá se nejnižší bodová hodnota.

Poznámka k dětským vzdálenostem: na většině disciplín jsou mety do 6, do 9 a do 12 let. 
Na lovecké stezce (3D) bude pro děti jen bílý kolík.

1. LL terčovka 20m 
2. LL terčovka 50m
3. LL Králův ústup 
4. LL rychlostřelba (popis ligových disciplín na www.lukostrelec.cz)
5. Soustřel:  holá terčovnice, 3 šípy, aby byly co nejblíž u sebe.
6. Lovecká stezka (3D):  15-20 terčů 3D zvířat
7. Postavy 70m: 5 postav  ve vzdálenosti 70m
8. Nepřátelský tábor: 5 terčů 2x2m v různých vzdálenostech 80 -100m
9. Běžící kolečka: 10 pohyblivých terčů.
10. Na jistotu (vodní příšera): střelba na terč z volitelné vzdálenosti.
11. Krtci:  Pět drobných terčů na krátkou vzdálenost
12. Osvobození Bílé paní: částečně zakryté postavy
13. Střelba za překážkou, z kleku, z lehu.
14. Malá terénní WA

Některé disciplíny mohou být změněny, upraveny nebo zrušeny z důvodů nepředvídatelných 
okolností.

Bude-li chuť a čas, mohou dobrovolní organizátoři uspořádat oblíbenou disciplínu Kombat, než my 
sečteme výsledky a napíšeme diplómy. 
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