
Propozice 7r.mMK
Lukostřelci Českého lesa pořádí turnaj
"7.ročník Memoriálu Michala Kočandrle"

 
 
Kdy: 07.05.2016 - 7.ročník Memoriálu Michala Kočandrle
08.05.2016 - 3D závod
Kde: Dlouhý Újezd, louka „U sedmi modřínů“ (49°46´1.213´´N,12°36´37´´E)
(je možné přijet už v pátek a zůstat do neděle)

 
 
 

Sobota- maximální počet střelců je 80.
Prezentace 7.30 – 9.30hod
Zahájení 9.45hod pozdravné šípy Michalovi  hned poté začíná turnaj
Ukončení střelby cca 16.00 – 17.00 hod
vyhlášení výsledků cca 18.00 -19.00 hod
Akce je zařazena do Lukostřelecké ligy ATL, takže luky dělíme podle ligových pravidel. Přesný popis kategorií na 
www.lukostrelec.cz
Výsledky do Lukostřelecké Ligy se započítávají pouze střelcům se zaplaceným 100,- kč
Neděle
Prezentace 7.30 - 9.30hod Zahájení 9.45
Ukončení střelby cca 12.00 – 13.00 hod
vyhlášení výsledků cca 13.00 – 14.00 hod

 
 
Primitivní luk:
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.

 
Tradiční luk:
Jednodílný luk bez střeleckého okna. Sklolaminát či jiný moderní materiál povolen. Opěrka šípu ne širší než polovina 
průměru šípu. Pouze dřevěné šípy, opeření z přírodního materiálu. Plastový končík povolen. (např. většina běžně 
dostupných jezdeckých luků, napodobeniny korejských, japonských, čínských luků, anglické luky se skelným 
laminátem atd.)
Dlouhý luk (IFAA):
Luk z libovolného materiálu, s oknem, může být skládací, s nasazenou tětivou má tvar D. Dřevěné šípy, přírodní peří, 
plastový končík povolen. (jiný název – TRLB)
Lovecký luk (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. Dorostenci se mohou nahlási do dospělích pokud chtějí.
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 absolvují celý okruh závodu, ať tedy rodiče dobře zváží 

účast nejmenších střelců (bude to nejméně 12 disciplín). Děti v této kategorii musí doprovázet 
zákonný zástupce nebo pověřený trenér po celou dobu turnaje.
 
V žádné kategorii není povolen string-walking, vždy se musí alespoň jeden prst dotýkat šípu. Všechny šípy musí 
mít pouze terčové hroty.
Počet šípů: 14 a více (kdo je dobrý v rychlostřelbě, bude vědět), rozhodně je lepší mít několik náhradních, může dojít 
ke ztrátě či zničení. Každý střelec mladší 18ti let musí mít doprovod dospělé osoby. Každý je povinen dodržovat 
zásady bezpečné střelby a střílet jen na vyhrazených místech určeným směrem.
Všichni střelci i jejich doprovod startují na VLASTNÍ NEBEZBEČÍ  a berou na sebe odpovědnost za škody a újmu 
vůči ostatním účastníkům, divákům a případným návštěníkům. Každý musí dodržovat obecné zásady bezpečnosti a 
respektovat pokyny rozhodčích a organizátorů. Žádné odpadky či kouření na trati závodu. Parkování na určených 
místech.Za děti do 18 let zodpovídají jejich rodiče nebo jejich zástupci.

 
ROZDĚLENÍ DO SKUPIN URČUJE POŘADATEL(v každé skupině půjdou 2-3 děti)

 
Startovné: Sobota 07.05.2016



dospělí 350,-(platba na místě 400,-)
mládež 13-17,99 let 250,-(platba na místě 300,-)
děti do 12,99 let 150,-
V ceně je teplý oběd , po celý den čaj zdarma .Za oběd navíc pro doprovod se přičítá 80,- kč.
Neděle : startovné 08.05.2016 3D okruh
dospělí 250,-
mládež 13-17,99 let 150,-
děti do 12,99 let 100,-
bez oběda.

Startovné prosíme zaplatit předem do uzávěrky přihlášek na účet 107-6994370207/0100  
nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo přidělené při potvrzení přihlášky.

 
Občerstvení: Sobota – guláš s chlebem nebo smažený sýr v ceně startovného(podle toho co si objednáte v 
přihlášce), +tradiční přehlídka pochoutek od maminek, babiček, šikovných lukostřelkyň, manželek lukostřelců. Za 
oběd navíc pro doprovod se přičítá 80,- kč.
Pití – minerálka + čaj zdarma, pivo nealko i alko v rozumné ceně.
Zázemí: mobilní WC ,pitná voda,velký stan
odborný zdravotní dozor a spousta dobrovolníků se základním kurzem 1.pomoci a požární ochrany.

 
UBYTOVÁNÍ: děti s rodiči se mohou vyspat v sále kulturního domu( WC ,kuchyńka ) ostatní  ve vlastních stanecha 
autech jak kdo snese.

 
Disciplíny: děkujeme všem, kteří velkoryse tolerují převzetí jejich geniálních myšlenek – netradiční terče či 
systém soutěže i těm, které potěší naše vlastní pojetí.

 
1. LL terčovka 20m
2. LL terčovka 50m
3. LL Králův ústup
4. LL rychlostřelba 
5. Pytlácká stezka
6. Lovecká stezka (3D): 10 zvířat
7. Kyvadlo
8. FITA malá
9. Běžící kolečka: 5 pohyblivých terčů.
10. Střelba na Luňáka
11.  Malá terénní WA
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