
 

 
  

 

Svatováclavský turnaj 2020  
zařazen do Lukostřelecké ligy ATL  
 

 

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

Datum a místo konání: 12. září 2020, Manětín (Klenoty)  

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

 

 

 

Příjezdová trasa: 

 

Souřadnice: 49.9790636N, 13.2232422E  

 

 

Harmonogram: 

Registrace+ kontrola výbavy: 7:30 – 9:00 

Zahájení turnaje: 9:15 

Předpokládaný čas ukončení turnaje: cca v 15:00 (oběd až po odstřílení všech disciplín) 

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 31.8.2020 nebo do naplnění kapacity 70 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 120,- Kč. Je však možná účast náhradníka místo odhlášeného střelce.  

V případě nepříznivého vývoje v souvislosti s COVID-19, může dojít ke snížení počtu 
účastníků, bude přitom brán zřetel na pořadí přihlášených (např.: při snížení počtu účastníků 
na 50 má přednost prvních 50 přihlášených, ostatním se startovné vrátí v plné výši). 

  

Stravování:  

V ceně startovného je teplý oběd - kuřecí řízek s bramborem, polévka + voda.  Oběd pro 
doprovod 120 Kč (uveďte do poznámky v přihlášce) 

 

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). 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). 

 

Kategorie dle pravidel Lukostřelecké ligy. 

 

Disciplíny: 

Připravujeme cca 12-14 disciplín. 

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. 

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

