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8. klání S.E.B.U.v bojové a lovecké lukostřelbě
zámek Lysice 28.
ORGANIZACE
Spolek Evropských Bojových Umění (S.E.B.U.)

května 2016
Podporovatelé:
zámek Lysice

SLOVO K SOUTĚŽI
Pro pojmenování dalšího ročníku soutěže v bojové a lovecké lukostřelbě jsme zvolili, dříve již v S.E.B.U. používanou součást
názvu, klání. Toto klání se koná v duchu našich předchozích lukostřeleckých soutěží. Zpět se vracíme do historických prostor a
zůstáváme tak u myšlenky putovní soutěže, která rozšiřuje povědomí o
instinktivní lukostřelbě v našich krajích.
Disciplíny, které jsme do soutěže zařadili, kladou vysoké nároky na
kvalitu střelby i vlastnosti střelce. Všechny tyto disciplíny jsme
vyzkoušeli v prostorách tak, jak je budou střílet soutěžící. Některé jsou
časově náročnější, ale požitek z nich o to zajímavější, proto prosíme o
více trpělivosti při čekání. Soutěž bude probíhat stylem „jednotlivců“ a
všechny disciplíny poběží současně. Na každé disciplíně bude náš
vyškolený rozhodčí.
Celé klání včetně vyhodnocení proběhne v sobotu. Na konci soutěže,
v časovém prostoru před vyhodnocením, bude připraven kombat.
Pro lukostřelecké požitkáře, kteří se zdrží do neděle, budou soutěžní
disciplíny k dispozici pro trénink.

MÍSTO KONÁNÍ
Osmý ročník této soutěže se koná v zahradách Lysického zámku. Zahrady poskytují velmi zajímavé a svérázné rozčlenění prostoru
a tím i nám mnoho zákoutí využitelných pro instinktivní lukostřelbu. Kromě lukostřeleckého zážitku si můžete současně dopřát i
rodinný výlet. Lysice jsou turistickou oblastí, takže možnosti procházek, stravy a ubytování jsou široké.
Cvičné střelby bude možné využít od začátku prezentace do zahájení soutěže. Všechny disciplíny se budou odehrávat v prostorách
zámku a zámecké zahrady nedaleko od sebe. Plánek obdržíte při registraci.
Vzhledem k tomu, že soutěž bude probíhat za plného provozu zámku, budeme brát zřetel na zvýšenou bezpečnost. Prosíme
účastníky o opatrnost při soutěži a dodržování všech bezpečnostních pravidel a zákazů vstupů!

ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může účastnit každý lukostřelec pocházející z ČR i mimo ni, který si důsledně přečetl propozice, přihlásil se do soutěže,
zaplatil startovné, provedl prezentaci a má odpovídající vybavení.
Doporučený počet šípů je minimálně 15 ks (viz rychlostřelba). Za ztracené či zničené šípy neneseme odpovědnost, neboť se
předpokládá, že střelci se umí strefit do terče. :-)
Každý soutěžící se účastní 8. klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě na vlastní nebezpečí.
Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jedné soutěže (soutěž dětí nebo soutěž dospělých)
Plánovaná kapacita klání je 80 účastníků.

Soutěž dětí
Soutěž dětí probíhá souběžně se soutěží dospělých ve stejných disciplínách. U každé disciplíny je uvedeno, zda ji děti střílí, a za
jakých podmínek.
Této soutěže se mohou zúčastnit soutěžící, kteří splní všechny následující podmínky:
- věk maximálně 13 let,
- napínací síla luku bude menší než 25 liber,
- střelba bude probíhat z luku libovolné konstrukce, avšak nejsou povoleny luky kladkové, ani luky vybavené mířidly,
vyvažovacími zařízeními či zásobníky šípů a jinými technickými pomůckami,
- každý lukostřelec v této soutěži bude doprovázen plnoletou osobou, která bude odpovídat za jeho chování a střelbu po celou
dobu soutěže.
Tato soutěž se řídí propozicemi platnými pro 8.klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě určenými pro soutěž dětí.

Soutěž dospělých
Této soutěže se mohou zúčastnit soutěžící, kteří splňují všechny následující podmínky:
- věk 13 let a více,
- každý lukostřelec, který nedovršil 18 let, bude doprovázen plnoletou osobou, která bude odpovídat za jeho chování a střelbu
po celou dobu soutěže.
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Tato soutěž se řídí propozicemi platnými pro 8. klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě určenými pro soutěž dospělých.

KATEGORIE – nejsou – vyvážení bude provedeno přidělenými plusovými a mínusovými handicapy
Rozdělení luků
Primitivní luk: luk vyrobený pouze z přírodních materiálů za použití původních technologií, z moderních materiálů se připouští
pouze lepidlo u kompozitního luku a materiál tětivy. Šípy musí být též vyrobeny pouze z přírodních materiálů a
nesmí mít plastové opeření ani končíky. Hroty šípů musí být terčové.
Tradiční luk: luk s bočním výstřelem, bez okna a jakýchkoliv pomůcek včetně anatomicky a ergonomicky tvarovaného
držadla. Zakládka může být vyrobena pouze z přírodního materiálu. Šípy musí být též vyrobeny pouze z
přírodních materiálů, ale mohou mít plastové končíky.
Holý luk:
luk libovolné konstrukce, avšak nejsou povoleny luky kladkové, ani luky vybavené mířidly, vyvažovacími
zařízeními či zásobníky šípů a jinými technickými pomůckami. Povoleny jsou pouze dřevěné šípy.
Sportovní luk: luk libovolné konstrukce, avšak nejsou povoleny luky kladkové, ani luky vybavené mířidly, vyvažovacími
zařízeními či zásobníky šípů a jinými technickými pomůckami. Povoleny jsou pouze laminátové, duralové
a karbonové šípy.
Lukostřelkyně budou vyhodnoceny i jako ženy.
Šípy musí mít terčové hroty. Pro uložení šípů je povinný toulec. Pro všechny kategorie doporučujeme raději ostřejší hroty šípů, terče
jsou vyrobeny z textilu a polypropylenu a odražené šípy se zpravidla nepočítají.
Soutěžit lze pouze s jedním lukem v jedné kategorii po celou soutěž.
Výměna luku je povolena pouze při jeho poškození. Kovová ramena u luků jsou zakázána.
PŘIHLÁŠKY
Odesláním přihlášky soutěžící stvrzuje, že si řádně přečetl propozice a souhlasí s podmínkami soutěže.
Přihlášky musí být odeslány nejpozději 15. května 2016 na adresu: sebu@sebu.cz
Informace k organizaci soutěže směřujte na sebu@sebu.cz
Přihlášku i propozice najdete v elektronické podobě na www.sebu.cz.
Po odeslání přihlášky Vám na uvedené kontakty zašleme přesnou výši startovného a variabilní symbol platby.
Přihláška se považuje za přijatou až po zaplacení startovného.
Platba startovného se provádí na bankovní účet: KB - 16333141/0100 nejpozději do 15. května 2016
Maximální počet střelců v obou soutěžích a všech kategoriích je 80. Přihlášky a platby, které dojdou po dosažení tohoto limitu,
budeme muset odmítnout.

PREZENTACE
Soutěžící u prezentace změří sílu svého luku, nahlásí druh luku a druh šípů, se kterými bude střílet. Tyto informace slouží pro
přidělení handicapů, jako statistické údaje pro organizátory a budou zveřejněny ve výsledkových listinách.
Prezentace probíhá v místě konání soutěže:
v sobotu 28. května 2016 od 7:30 do 9.30 hod.
Prezentace do kombatu bude probíhat po ukončení disciplín vhozením lístečku se jménem do slosování.

STARTOVNÉ
Výše startovného byla stanovena takto:
Pro soutěž dospělých činí startovné:
Pro soutěž dětí činí startovné:
Pro účastníky, kteří mají zaplacené členství v S.E.B.U. je startovné nižší o
Nedělní střílení je možné za příplatek

400,-- Kč
250,-- Kč
100,-- Kč
200,-- Kč (Platí se na místě.)

UBYTOVÁNÍ
Organizátor 8. klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě nezajišťuje ubytování soutěžících.
Rozhodli jsme se tak dle zkušeností z předchozích ročníků, protože zájem o stanové městečko byl minimální.
V místě konání je možnost kvalitního ubytování. Je možnost pro zájemce zajistit prostor pro stan na místním koupališti.

STRAVOVÁNÍ
Organizátor 8. klání S.E.B.U. v lovecké a bojové lukostřelbě nezajišťuje stravování soutěžících!
Zajištěn bude pouze dostatek balené pitné vody.
V místě je více kvalitních stravovacích zařízení.

HODNOCENÍ A CENY
Každá disciplína je bodována podle daných pravidel. Aby byly jednotlivé disciplíny vzájemně porovnatelné, jsou získané body
převáděny do imaginárních jednotek Ká (tyto jednotky vyjadřují náročnost disciplíny). Při vyhodnocení disciplíny budou pro
srovnání kategorií luků použity koeficienty handicapu. Získaná Ká se následně sčítají do celkového hodnocení Klání.
Vítězi 8. klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě v soutěži dospělých a dětí se stanou soutěžící s nejvyšším součtem všech
„Ká“. V případě rovnosti součtu dvou nebo více střelců bude o umístění rozhodovat rozstřel formou přímého střeleckého souboje.
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Soutěž se bude hodnotit ve třech kategoriích:

Muži
Ženy
Děti
Dle počtu a rozvrstvení dětí a mládeže je možné vyhlášení ještě v kategorii „Dorost“.
V kategoriích se hodnotí první tři místa v celkovém hodnocení.
Dále budou vyhlášeni vítězové jednotlivých disciplín.
ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM
bude přizpůsoben průběhu soutěže
Sobota: 07:30 -09:30
Prezentace soutěžících
07:30 - 08:45
Tréninkové střelby
08:45 - 09:00
Slavnostní zahájení v prostorách zámku
16:00
Předpokládané ukončení disciplín
16:30
Kombat
18:00
Předpokládané vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
Neděle: 09:00 - 13:00

Nácvik disciplín

OSTATNÍ USTANOVENÍ
Soutěž střelců bude probíhat za přítomnosti veřejnosti. Proto žádáme všechny střelce o profesionální přístup a maximální
disciplinovanost.
Zejména upozorňujeme na důsledné dodržování zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelby z ní. Všechny prostory určené pro
střelbu budou viditelně označeny a střílet je povoleno jen v těchto místech a jen povoleným směrem!
Veškerá nekontrolovaná střelba a předvádění se je zapovězeno stejně jako alkohol a jiné omamné látky po celou dobu
závodu. Kdo tento zákaz poruší, nebo kdo bude jevit známky podnapilosti, bude okamžitě diskvalifikován. Po ukončení
závodu doporučujeme střídmost v pití i nadále v zájmu zachování dobrého jména nejen střelců.
Na této soutěži je mimo sportovního a klubového odění vítáno i stylové oblečení (historický oděv či zbroj, styl traper, indián aj.). Při
soutěžení se šípy nesmí zabodávat do země, vytahují se z toulců. Držení šípů v ruce je povoleno pouze u určených disciplín
a kategorií.
Pořadatelé si vyhrazují právo úpravy pravidel a právo některé disciplíny do soutěže nezařadit. Skutečná skladba disciplín závisí na
časovém rozvrhu soutěže a počtu účastníků.

Význam jednotlivých odstavců v popisu disciplín je následující:
Popis disciplíny: Navození určité atmosféry dané disciplíny. Výstižný popis praktické realizace dané disciplíny v rámci soutěže.
Vzdálenost:
Výčet vzdáleností, ze kterých se střílí.
Počet šípů:
Maximální počet šípů, které může střelec pro danou disciplínu potřebovat.
Terč:
Druh terče použitý pro danou disciplínu.
Čas:
Způsob měření a význam času pro hodnocení dané disciplíny. Některé disciplíny používají čas jen jako kriterium
při rovnosti bodů, u některých je možné získat za dosažený čas bonusové body. Zisk bonusu za rychlé absolvování
disciplíny je zpravidla podmíněn minimálním nástřelem.
Čas. limit:
Maximální časový limit, do kterého je nutné disciplínu absolvovat. Šíp vystřelený po tomto limitu se již
nezapočítává do hodnocení disciplíny. Konečný verdikt o tom, zda soutěžící vystřelil v časovém limitu, náleží
vždy rozhodčímu.
Bodování:
Způsob bodování úspěšných zásahů pro danou disciplínu.
Min. nástřel: Minimální počet bodů, které musí soutěžící nastřílet, aby mu mohl být přiznán případný bonus za dosažený čas.
Pokud střelec tohoto počtu bodů střelbou nedosáhne, nemůže mu být bonus za čas přiznán.
Max. bod. zisk: Maximální bodový zisk (jinými slovy kolik je možné získat bodů při absolutním nástřelu a nejvyšším bonusu
za dosažený čas).
Hodnocení:
Způsob přepočtu získaných bodů na imaginární jednotky „Ká“. Do celkového hodnocení se pak sčítají právě
získané „Ká“ body - Káčka.
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Popis disciplín
1. Maraton
Popis disciplíny Střílí se na půl postavu, po dobu 10 minut, v toulci je k dispozici10 šípů. Účelem disciplíny je v daném čase
nastřílet maximální počet šípů s maximálním počtem zásahů.
Vzdálenost:
22 m
Počet šípů:
10 v toulci (při poškození, nebo zničení šípu, je možná výměna)
Terč:
půl postava
Čas. limit:
max. 10 minut
Bodování:
zásah 1 bod - odraz se počítá
Max. bodový zisk:
… bodů
Hodnocení:
1 bod = 1 Ká (max. …..Ká)
Umístění:
Nádvoří zámku
Děti:
Ano - menší vzdálenost

2. Ústupová střelba v sloupořadí
Popis disciplíny Střílí se na celou postavu, první šíp z 15 m poté pokaždé o jeden sloup dále. Z každého stanoviště mohou být
vystřeleny pouze dva šípy.
Vzdálenost:
15 - 70 m
Počet šípů:
na každou vzdálenost max 2
Terč:
postava
Čas. limit:
max. 7 minut
Bodování:
zásah středový pás
2 body
zásah ostatní
1 bod
za každou metu se zásahem
1 bod
Max. bodový zisk:
42 bodů
Hodnocení:
1 bod = 3 Ká (max. 126 Ká)
Umístění:
druhé sloupořadí
Děti:
Ano - začínají na 10 m

3. Osvobození rukojmího
Popis disciplíny: Úkolem střelce je nejprve zneškodnit nepřítele(sklopku), poté musí zasáhnout stráž (figuríny). Se zbylými šípy
střílí na nepřítele (postavu za rukojmím). Je povolen založený šíp v luku, ostatní šípy nemusejí být v toulci, ale
střelec je může mít například v ruce.
Vzdálenost:
8-15 m
Počet šípů:
6
Terč:
1 sklopný terč, 2 figuríny postaveny bokem, 2 postavy v zákrytu (jedna představuje rukojmího, druhá nepřítele)
Čas. limit:
Časový limit 50 vteřin , za čas pod 35 vteřin + 2 body.
Bodování:
zásah sklopky
2 body
zásah figuríny středový pás
2 body
zásah ostatní
1 bod
zásah nepřítele
3 body
nesplnění úkolu
- 3 body
zásah rukojmího do životně důležitých oblastí
střelec okamžitě ukončí disciplínu a započítává se mu 50%
nastřílených bodů,
zásah rukojmího do neživotně důležitých oblastí
střelec může pokračovat ve střelbě a započítává se mu 50%
nastřílených bodů,
druhý zásah rukojmího do neživotně důležitých oblastí
střelec okamžitě ukončí disciplínu a započítává se
mu 50% nastřílených bodů.
Čas rozhoduje v případě shodnosti bodů.
Max. bod. zisk: 15 bodů
Hodnocení:
1 bod = 7 Ká (max. 105 Ká)
Umístění:
pod sloupovou kolonádou u mišpule.
Děti:
Ano - menší vzdálenost

4. Běžící kola (Pepa na útěku)
Popis disciplíny: Úkolem střelce je zasáhnout kolo v pohybu. Zásah musí být z čelní strany kola tak, že šíp nevypadne. Jakmile
střelec založí šíp, může rozhodčí vypustit kolo.
Vzdálenost:
12 m
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7
7 koleček
taková doba, po kterou se kolo pohybuje ve vymezeném prostoru
střed kola
2 body
okraj kola
1 bod
Max. bod. zisk: 14 bodů
Hodnocení:
1 bod = 7 Ká (max. 98 Ká)
Umístění:
Anglický parter
Děti:
Ano - vzdálenost 9 m
Počet šípů:
Terč:
Čas. limit:
Bodování:

5. Střelba z ochozu
Popis disciplíny: Střelba na 4x 1/2 figuríny z ochozu ze dvou stanovišť. Při střelbě je nutné střídat terče. Nelze tudíž střílet do
stejného terče 2x po sobě. Střílí se 4 série po dvou šípech. Po každé sérii se musí měnit stanoviště.
Vzdálenost:
15 – 21 m, výška, ze které se bude střílet je cca 7 m
Počet šípů:
8 šípů - dva na každou figurínu
Terč:
4 figury s označenou zónou - polohované
Čas:
sleduje se pouze dodržení časového limitu
Čas. limit:
90 vteřin
Bodování:
středová zóna
3 body
druhá zóna
2 body
okrajová zóna
1 bod
Při zásahu tří šípů do jednoho terče se nejvíce bodovaný šíp v této nepočítá.
Max. bod. zisk: 24 bodů
Hodnocení:
1 bod = 4 Ká (max. 96Ká)
Umístění:
Ochoz sloupové kolonády směr francouzský parter na obě strany
Děti:
Ne

6. Quatro-set
Popis disciplíny: Kombinovaná disciplína pro střelbu lukem, hod nožem, sekerou a oštěpem.
Vzdálenost:
Luk cca 15m, nůž 4 m, sekyra 4 m , oštěp 8 m
Počet šípů:
4 šípů - dva na každou figurínu, dva nože, dvě sekyry, jeden oštěp.
Terč:
2 figury s označenou zónou, dvě vrhací terčovnice, zóna na oštěp
Čas:
sleduje se pouze dodržení časového limitu
Čas. limit:
90 vteřin
Bodování:
Figury:
středová zóna
3 body
druhá zóna
2 body
okrajová zóna
1 bod
Při zásahu tří šípů do jedné figury se nejvíce bodovaný šíp v této nepočítá.
Nůž, sekera
zabodnutí na první pokus 4 body, 2 body
zabodnutí na druhý pokus 2 body, 1 bod
oštěp,zásah 1 bod,
Max. bod. zisk:
Hodnocení:
Umístění:
Děti:

21 bodů
1 bod = 5Ká (max. 105 Ká)
Ochoz kolem Kapucínky a Kapucínka
Ne

7. Nahazovaní králíci
Popis disciplíny: Střelba na nahazované malé terčíky na krátkou vzdálenost. Cílem je zasáhnout terčík ihned po dopadu, jako když
odskakuje králík. Šíp může být založený.
Vzdálenost:
5-8m
Počet šípů:
7 šípů - jeden na každý terčík
Terč:
7 terčíků - válečky
Čas:
maximálně2 vteřiny po dopadu na zem
Bodování:
střed válce
2 body
kraje válce
1 bod
Počítá se bodové hodnocení místa, kde šíp vnikl do válce nejdříve.
Max. nástřel: 14 bodů
Hodnocení:
1 bod = 7 Ká (max. 98 Ká)
Umístění:
u jabloňového sadu
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Poznámka:
Děti:

rozhodčí, který dokáže osvětlit disciplínu
Ano - čas 3 vteřiny na výstřel po dopadu králíka

8. Střelba na kyvadlo
Popis disciplíny: Úkolem střelce je zasáhnout terčovnici v pohybu. Jakmile střelec založí šíp, může rozhodčí rozhoupat kyvadlo.
Vzdálenost:
cca15 m
Počet šípů:
7
Terč:
Kruhový terč 3 zóny
Čas. limit:
taková doba, po kterou se kyvadlo pohybuje ve vymezeném prostoru
Bodování:
střed
3 body
2 pásmo
2body
3 pásmo
1 bod
Max. bod. zisk: 21 bodů
Hodnocení:
1 bod = 5 Ká (max. 105 Ká)
Umístění:
Anglický parter vedle saly-terreny
Děti:
Ano - vzdálenost 10 m

9. Střelba na plavce
Popis disciplíny: Mířená střelba na plovoucí postavu
Vzdálenost:
cca 25 m
Počet šípů:
10
Terč:
1 figura s nohama
Čas. limit:
90 vteřin
Bodování:
zásah 3 body
Max. bod. zisk: 30 bodů
Hodnocení:
1 bod = 4Ká (max. 120 Ká)
Umístění:
bazének
Děti:
ne

10. Kombat doběhový
Tato disciplína se nezapočítává do celkového hodnocení soutěže. Její realizace proběhne po ukončení všech disciplín. Registrace
na tuto disciplínu je dobrovolná a proběhne před zahájením samotné disciplíny.
Popis disciplíny: Přímý souboj dvou soupeřů. Střelci nastoupí v určených dvojicích (určení losem), zády k terči,ruce jsou podél
těla, šípy jsou v tubusech cca 6 m od soupeřů, na povel rozhodčího si soupeři doběhnou pro šíp, vrátí se na metu a
střílí do figuríny. První zásah vítězí. Při shodě zásahů nebo pochybnostech rozhodčí souboj přeruší, soutěžící
postoupí o 5 m dále od terče a souboj opakují (opět tři šípy). Vyhrává první zasahující.
Pokud ani jeden z dvojice na všechny tři pokusy nezasáhne terč, vypadávají oba střelci.
Pro každé kolo se znovu losují dvojice, které proti sobě nastoupí. Lichý soutěžící postupuje automaticky do
dalšího kola, kde je losován jako první. Zůstanou-li v soutěži poslední tři střelci, rozstřelují se systémem každý s
každým.
Vzdálenost:
15 - 18 m
Počet šípů:
max. 3
Terč:
postava stojící bokem
Hodnocení:
kdo první zasáhne, postupuje do dalšího kola
Umístění:
Na nádvoří
Děti:
Ano - vzdálenost 10-15 m

Strana 6 (celkem 6)

