
Lukostřelba na vodě

datum :                    neděle 28.8.2016 místo :                      řeka Lužnice
rozsah :                    jednodenní plavba sezona :                    květen - říjen
obtížnost :                nenáročné pro koho :                dospělí + mládež
start :                       Suchdol nad Lužnicí -  vlevo za mostem, silnice na Klikov    
cíl :                           kemp Majdalena

Velký zážitek s malou soutěží pro všechny lukostřelce, kdy účastník má možnost prožít 
lukostřelbu ve spojení s vodním živlem v krásné přírodě CHKO Třeboňsko. 

Během splouvání 12 km úseku horního toku Lužnice se na několika úsecích střílí z lodi na 5 ks 
2D terčů, které jsou umístěné na obou březích řeky ( je tak dána možnost střílet čelně, bokem 
nebo zády ke směru jízdy, podobně jako u střelby z koně ). Cíl se nehýbe zatímco střelec je 
v pohybu přestože sedí. Idiánské rčení : ,,líná Bílá kůže, i když jde, tak musí sedět „ tomu 
přesně odpovídá.
Úseky jsou dlouhé cca 500 m. V polovině trasy je přestávka na opékání buřtů na ohni 
s lukostřelbou v lese a poté s pokračováním v plavbě a dalším střílení z vody.

Předpoklad uskutečnění :

 registrace předem - je nutná pro zajištění dostatku lodí a odvozu účastníků na start.
 určeno pro dvojice - zadák kormidluje, háček střílí pak se vymění, vlastní luk, šípy, 

buřty.V omezeném počtu je možno zapůjčit až 5 luků s šípy ( zapůjčení 200,-/ luk ).
 minimální účast 3 a více lodí . 

Cena : platba na účet č.107-9086710257 /0100 , opozdilci platba na místě

• 350,- /os. lukostřelba + 400,- zapůjčení a přeprava 1 lodi

• Během sezony je možno objednat si např. 2 hodiny výuky lukostřelby v lese, při 
přestávce ve splouvání stejného úseku Lužnice , včetně zapůjčení luku s šípy a 
opékání buřtů. Instruktáž vodáckého minima jako bonus. Podmínkou jsou aspoň 2 os. 
na výuku. Cena výuky lukostřelby 850,- /1os. + 400,- zapůjčení a přeprava 1 lodi.

sraz           9.00 – 10.00  kemp Majdalena 
odvoz účastníků na start 9.30 – 10.15
vyplouváme 11.00             ze Suchdola n./Luž.
ukončení 18.00             kemp Majdalena 

Přihlášky s kontaktem zasílejte do 26.8.2016                                                     
Organizátor :                        tel: +420 605 516 503         email: JindrichZobl@seznam.cz 
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