
Lukostřelecký turnaj Sv. Víta 
- zařazen do Lukostřelecké Ligy ATL 2021 

Název závodu: Tanec sv. Víta   
Datum konání: 19. 6. 2021 
Pořadatel: Lukostřelecký klub Totem        

Místo konání: Habří u Českých Budějovic – nad vsí u lesa – zřícenina kostela sv. Víta 
Souřadnice: GPS: 48.9471006N, 14.3203469E – Mapy.cz 

Náčelník závodu & hlavní rozhodčí: Petr Čížek – tel: 602409512 - mail: petr@cizek.info 

POZOR: turnaj ve zcela jiném pojetí – přečtěte si tyto propozice a až pak se hlaste. Původně 
vymýšleno kvůli Covidu a nyní kvůli testu organizačních možností v nenormálních dobách, kdy by bylo 
třeba „otočit“ co nejvíce lidí a pokud možno bez potkávání mezi skupinami. Prostě test možného.  

Takže bude turnaj s následujícím dvousměnným průběhem - dopoledne odstřílí první „směna“ a 
odpoledne druhá „směna“ . Téměř bez úvodu/rozpravy (s každou skupinou půjde poučený totemák), 
téměř bez oběda (k dispizici špekáčky, chléb a oheň pro individuální nekoordinované opékání), úplně 
bez vyhlašování výsledků (budou pak na netu). 

Ale kontaktu se nevyhýbáme – večírek bude v pátek a snad i v sobotu Tradiční samoobslužný bufet 
pojede celou dobu. 

Covid opatření: Průběh závodu se bude řídit podle aktuálních platných opatření. V případě 
respiračních problémů, zvýšené teploty atd. zůstaňte prosím doma. 
 

Každý střelec při registraci podepíše čestné prohlášení, kde potvrdí že: 
a, absolvoval/la nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem nebo 
b, absolvoval/la nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem nebo 
c, absolvoval/la nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoVkterý 
je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 
osobou, s negativním výsledkem nebo 
d, ve škole nebo školském zařízení absolvoval/la nejdéle před 72 hodinami test nastanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem / podepíše zákonný 
zástupce / nebo 
e, uplynulo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka 
f, uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
nejméně 22 dní. 
g, prodělal/la laboratorně potvrzené onemocnění COVVD-19, uplynula u ní doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 
Akce je zařazena do Lukostřelecké ligy ATL, takže luky dělíme podle ligových pravidel. 
Přesný popis kategorií na www.lukostrelec.cz 
 
Rozdělení do kategorií: 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3210823&y=48.9469300&z=18&source=base&id=1703363
mailto:petr@cizek.info
http://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.) 
Lovecký luk LL (dle VFAA): 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, VB) 

Přihlášení: pouze přes web LK Totem – www.lktotem.cz 

Přihlašování bude spuštěno v neděli 13.6.2021 ve 21 hod. Uzávěrka přihlášek 15.6.2021 v 18 hod. 
Max 96 střelců + náhradníci. V přihlašovacím formuláři si zvolte věkové kategorie, druh luku – děti 
bez volby kat. luků. A směnu (dopoledne/odpoledne/je mi to jedno). 
 
Hobiti (ročníky 2021 - 2012) 
Děti  (ročníky 2011 - 2008) 
Dorost (ročníky 2007 - 2003) 
Dospělý (ročníky 2002 a starší) 
 
Děti a dorost se hodnotí bez rozlišení druhu luku. 
Děti musí mít doprovod rodiče nebo jiné dospělé osoby po celou dobu konání turnaje. 
Turnaj dle pravidel lukostřelecké ligy. 
Více info na http://www.lukostrelec.cz/lukostrelecka-liga/pravidla/ 
Střílení do soutěžních terčů mimo závod není dovoleno, k dispozici budou terče na rozstřílení se. 
Nejméně jeden prst se musí při výstřelu dotýkat končíku šípu. Na 3D se při výstřelu noha vždy dotýká 
příslušného kolíku. 

Startovné, prosíme, zaplaťte PŘEDEM a to NEJDÉLE do 16. 6. 2021 na bankovní účet spolku č. 
2101133370, kód banky 2010. Nezapomeňte do poznámky k platbě uvést vaše jméno/jména. 
Vodrostenci 200,- / Dorostenci 150,- / Děti a Hobiti 100,-  

Nebude možná platba startovného na místě – kdo nebude mít zaplaceno do 16.6.2021 (18:00), 
bude automaticky (= bez upozornění) nahrazen náhradníkem. Nebude čas ptát se kdo je kdo. 

Ubytování: v obci Habří - https://www.haberskyvrch.cz/kontakt/ 

Případně nahoře u lesa na vlastní triko ve stanu apod. – CHKO Blanský les. 

Strava, občerstvení, WC: Balená voda pro střelce je v ceně startovného, Pro všechny pak skromný 
samoobslužný kiosek (pivo, limo, párky, pečivo, káva, čaj). K dispozici též kadibudka se srdíčkem ve 
dveřích, s toaletním papírem a pavučinou.   
        
 

 

Časový rozvrh: 
Registrace – první směna: 7:45-8:40 hod  
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(k registraci se dostavte i se svým lukem a šípy pro kontrolu zvolené kategorie!),  
Nástup: 8:41,  
Zahájení střelby: 9:00,  
Předpokládané ukončení první směny: 13:00 hod. 

Registrace – druhá směna: 12:45-13:40 hod  
(k registraci se dostavte i se svým lukem a šípy pro kontrolu zvolené kategorie!),  
Nástup: 13:41,  
Zahájení střelby: 14:00,  
Předpokládané ukončení první směny: 18:00 hod. 
 
Upozornění: Minimální počet šípů je 10 ks. Ale 12 je lepší číslo;-) 
Jste-li parta/rodina střelců, která chce střílet pohromadě v jedné skupině, tak doražte k registraci 
brzy. Později se již jen doplňují jednotlivci do „rozebraných“ skupin. Skupiny budou po max 6 střelcích 
a celý turnaj absolvují skupiny ve stejné sestavě – není povoleno odstřílet si jakoukoliv disciplínu bez 
„své“ skupiny. Výjimku mají organizátoři, kteří se v nezbytných případech mohou přidat k nějaké 
skupině třeba jen na jednu disc. A zároveň jim kvočna skupiny potvrdí bodovačku. 
Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe odpovědnost za škody způsobené ostatním 
účastníkům, divákům a případným okolojdoucím. Za děti ručí rodiče. Každý musí dodržovat obecné 
zásady bezpečné lukostřelby a respektovat pokyny vedoucích skupin a organizátorů. Výsledky do 
Lukostřelecké Ligy se započítávají pouze střelcům se zaplaceným příspěvkem ATL pro rok 2021. Terén 
- lesní porost, skála, po dešti i bažina. Doporučujeme pevnou obuv, dobrý zdravotní stav a fyzickou 
kondici. V pátek a v sobotu večer párty u ohně.  

Soutěžní disciplíny: 

LL Terčovka malá 
LL Terčovka velká 
LL Rychlostřelba 
LL Královská ústupovka 
Pohyblivý terč 
Lovecká 3D stezka č.1 (5 zvířat) 
Lovecká 3D stezka č.2 (5 zvířat) 
EGO sklopky 
__________________________________________________________________________________ 

Mimosoutěžní disciplíny pro zábavu – střílí každý na vlastní nebezpečí – buďte opatrní: 
 
Tibetský terč 
Koule 
Jemparingan 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu, změnu či vypuštění disciplín. 
 
 


