
4.Memoriál P. Josefa Horehledě SJ – PROPOZICE   r. 2017

Den konání turnaje: sobota 27. května 2017
 
Prezence: 8:00 hod. -  9:30 hod.  

V této době je též možné rozestřílení na cvičném terči. Místo a terčovnice na rozestřílení budou označeny.  
Na soutěžní terče není cvičná střelba povolena! 

Nástup: 9:45 hod.  (nástup, rozdělení skupin, informace, požehnání, 
odchod skupin na určenou 1.disciplínu)

Začátek turnaje: Od 10.00 hod
 
Předpokládaný konec:             Do 17:00 hod. 

Místo konání:  Děčín XXXI - Křešice  -  areál bývalého hotelu PALME 
Souřadnice:   14.2037667°E,50.7539497°N 
Mapa: Místo je na mapě označeno červeným balónkem

Směr od Děčína

↓

    ↑
Směr od Ústí nad Labem (Střekova)

Startovné:   Dospělí  400,- Kč (platba v hotovosti 450,- Kč)
Dorost 300,- Kč (platba v hotovosti 350,- Kč)
Děti 150,- Kč (platba v hotovosti 170,- Kč)

Neregistrovaní:                     +   10,- Kč (pojištění)
Oběd navíc:             + 100,- Kč
Úhrada strtovného: na účet č.: 6048890417   kód banky:    5500       VS: číslo které obdrží 
lukostřelec při přihlášení do turnaje na stránkách ATL.
Startovné poukazujte prosím tak aby došlo nejpozději do 22.5. 2017



                       Poté již doporučuji startovné neposílat a zaplatit hotově i když to bude o něco dražší !!   K 
identifikaci plátce použijete jako variabilní symbol číslo, které održíte v potvrzovacím e-mailu po  
přihlášce na turnaj.
Pokud by někdo chtěl bezmasý oběd, napište to do poznámky pro příjemce.

 
Uzávěrka přihlášek: Poslední den pro přihlášení je sobota 20.května 2017

Kapacita turnaje :    100 osob (dospělí + dorost)

Důležité upozornění:     Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu o turnaj upravit počet 
přihlášených podle těchto pravidel:
Přednost dostanou:     a)  ti, kteří podpořili svojí účastí turnaj v minulosti

b)  pořadatelé (a spolupořadatelé), kteří organizují turnaje pro ostatní

Pokud by k této situaci došlo, dostane ten, kdo by se již nevešel do startovního pole samozřejmě 
upozornění, a celou případně uhrazenou platbu zpět.

Odhlášení: Odhlášeným do 20.05.(včetně) bude vrácena úhrada startovného po odečtu 50,- Kč
Po tomto termínu se startovné nevrací, na své místo může přihlášený delegovat někoho jiného..

Možnost ubytování:  V areálu je možné postavit si vlastní stan, přespat v autě, nebo využít tělocvičnu, 
která bude pro zájemce o přespání otevřená. Tyto možnosti jsou k dispozici zdarma.

Také je možné sjednat si ubytování přímo v bývalém hotelu Palme (to je ta hlavní budova kde máme 
zázemí). Jsou tam k dispozici asi tři pokoje (2,2,4). Cena se pohybuje okolo 250,- Kč/osobu. Pokud by 
někdo měl o toto ubytování zájem, obraťte se na pana  Kroše, tel. č.:   732 763 073.

Kategorie:
1) Primitivní luk

• Luk vyrobený z přírodních materiálů. Moderní lepidla jsou povolena. Luky mohou být z jednoho 
kusu (selfbow) nebo složené z různých přírodních materiálů (kompozitní luky). U luků z jednoho 
kusu je povolena jednoduchá vrstva kůže nebo šlach na zádech. Zakládka – opěrka šípu všech 
primitivních luků ať již tvořená zářezem, omotávkou nebo klínkem z přírodních materiálů může 
být široká nejvýše polovinu průměru použitého šípu. Pokud to lze doložit konstrukcí luku podle 
věrohodných pramenů, může být zakládka širší. Zakládka nesmí být nastavitelná.

• Tětiva může být z přírodních materiálů. Z bezpečnostních důvodů je povolena i tětiva z materiálů 
moderních.

• Šípy mohou být vyrobeny pouze z přírodního materiálu (dřevo, bambus, rákos…). Moderní 
lepidla jsou povolena. Povoleny jsou terčové hroty a hroty kované typu „bodkin“, pokud není v 
propozicích uvedeno jinak. Opeření i končík smí být pouze přírodní. Výjimku tvoří flu- flu šípy, 
které mohou mít plastový končík a opeření z jakéhokoli materiálu – lze s nimi střílet pouze 
disciplíny, které jejich použití výslovně předpokládají.

Dále viz níže uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

2) Tradiční luk

• Luky mohou být vyrobeny z moderních materiálů (sklolaminát, karbon). Zakládka – opěrka šípu 
tradičních luků ať již tvořená zářezem, omotávkou nebo klínkem z přírodních materiálů může být 
široká nejvýše polovinu průměru použitého šípu. Pokud to lze doložit konstrukcí luku podle 
věrohodných pramenů, může být zakládka širší. Zakládka nesmí být nastavitelná.

• Tětiva a šípy stejně jako u primitivního luku, jsou povoleny plastové končíky šípů.

Příklady tradičních luků: většina na trhu dostupných jezdeckých luků, napodobeniny luků korejských, 
japonských, čínských, napodobeniny dlouhých anglických luků apod., vyrobené z moderních materiálů 
nebo kombinace moderních a tradičních materiálů.



Dále viz níže uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

3) Dřevostřílející luk (luk s dřevěným šípem)

• Ramena luku mohou mít zpětný ohyb (recurve) a tětiva se může ramen dotýkat ve více než dvou 
bodech. Na luku, šípech a příslušenství nesmí být žádné značky, vady a vrstvy, použitelné k 
míření. Pomůcky k vyrovnání luku nejsou dovoleny. K výbavě střelce nesmí být připojeno jakékoli 
zařízení, použitelné k zamíření. Klapačka (clicker) není povolena.

• Tětiva a šípy: stejně jako u tradičního luku.

• Na tětivě smí být pouze jedno lůžko šípu, tvořené buď jedním nebo dvěma vymezovači polohy 
šípu. Je dovolen jen jeden stálý kotevní bod. Střelec se musí dotýkat založeného šípu 
ukazováčkem v místě končíku. V případě handicapu je mu udělena výjimka.

• Jsou povoleny tlumiče na koncích ramen, tlumiče na tětivě mohou být nejblíže 30cm od lůžka 
šípu. Pokud je na luku upevněndržák šípů (toulec), nesmí být žádná jeho část viditelná při 
míření.

Dále viz níže uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

4) Lovecký luk IFAA

• Ramena luku mohou mít zpětný ohyb (recurve) a tětiva se může ramen dotýkat ve více než dvou 
bodech. Na luku, šípech a příslušenství nesmí být žádné značky, vady a vrstvy, použitelné k 
míření. Pomůcky k vyrovnání luku nejsou dovoleny. K výbavě střelce nesmí být připojeno jakékoli 
zařízení, použitelné k zamíření. Klapačka (clicker) není povolena.

• Na tětivě smí být pouze jedno lůžko šípu, tvořené buď jedním nebo dvěma vymezovači polohy 
šípu.

• Je dovolen jen jeden stálý kotevní bod. Střelec se musí dotýkat založeného šípu ukazováčkem 
v místě končíku. V případě handicapu je mu udělena výjimka.

• Šípy musí být stejné z hlediska rozměrů a hmotnosti. Je dovolena tolerance s ohledem na 
opotřebení.

• Jsou povoleny tlumiče na koncích ramen, tlumiče na tětivě mohou být nejblíže 30cm od lůžka 
šípu. Pokud je na luku upevněndržák šípů (toulec), nesmí být žádná jeho část viditelná při 
míření.

Dále viz výše uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

Porovnání LL s BHR (IFAA) a IB (WA):
LL = BHR bez stabilizátoru a buttonu. 
LL = IB bez zákazu stavitelných kapes ramen. Držák na šípy přidělaný k luku je povolen. Povolen kovový 
střed. Omezení rozměrů šípů zrušeno.

 Pro všechny kategorie platí následující omezení:

• Luky nesmí mít kladky. Ramena nesmí být kovová. Nesmí se používat žádné zařízení pro kontrolu 
nátahu, povoleny nejsou stabilizátory, kompenzátory, nastavitelné boční opěrky šípu (buttony), 
nebo zaměřovače. Nejsou povoleny jakékoli značky usnadňující míření – s výjimkou označení 
místa na luku, kam se zakládá šíp, pokud luk nemá zakládku. Nenapnutý luk musí projít kruhem 
o průměru 12cm.

• Tětiva může být z libovolného tětivového materiálu. Na tětivě nesmí být průzory ani jiná zařízení či 
značky usnadňující míření. Není povoleno zařízení ke kontrole nátahu pro nos nebo rty (cucáček).

• Šípy nesmí mít řezné hroty.

• Je zakázán posun ruky po tětivě (stringwalking). Nejméně jeden prst se musí při výstřelu dotýkat 
končíku šípu.

 Tato pravidla jsou platná od roku 2016. 



Hodnocení a udělení cen bude za podmínky účasti alespoň 5 soutěžících pro tyto kategorie:

Primitivní luk
Tradiční luk
Dřevostřílející luk
Lovecký luk
Děti do deseti let
Děti od deseti do dvanácti let
Dorostenci = 13 – 17,99 let
Nejlepší žena
Nejlepší výkon v rychlostřelbě

Disciplíny:
1) Terčovka  20 m lukostřelecká liga
2) Terčovka  50 m lukostřelecká liga
3) Rychlostřelba lukostřelecká liga
4) Královská ústupovka  lukostřelecká liga
5) Panák
6) Kolotoč
7) Kyvadlo
8) Kolečka
9) Střelba na 5 terčů    (20,40,60,80,100 m)-dálková disciplína
10) Balónky (vzduchem plněné)
11) Ponton ( pouze, pokud bude dostatečný stav vody v rybníčku )střelba z pontonu na kytičky
12) Soustřel
13) Děčínská poštolka (něco jako Luňák) ale se šípy Flu flu . Kdo máte tyto šípy vlastní, vemte si je 

sebou! Ostatním zajistí dostatečný počet těchto šípů pořadatelé.
14) Zajíc (kolotoč se zajícem)
15) Malá ústupovka (novinka na přesnost)
16) Lovecký okruh (pravděpodobně na tři šípy)
17) meditace

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet disciplín podle okolností v den turnaje apod. (počet 
startujících, počasí atd.).
Rozdělení do skupin bude po max. šesti osobách !! 
Dorost půjde celý okruh s dospěláky.
Pro děti jsou zajištěny chůvy se kterými mohou absolvovat celou jejich trasu, pkud si je nebudou chtít 
rodiče nechat u sebe. 

Důležité upozornění:

Každý účastník  turnaje  svým přihlášením do turnaje zároveň stvrzuje, že se  přihlašuje 
dobrovolně, že si je vědom rizik, která mohou nastat a podstupuje je na vlastní odpovědnost a že 
souhlasí s dále uvedenými podmínkami a prohlášeními  pořadatele.
a)  Pořadatel prohlašuje, že připravil disciplíny nejlépe jak za daných podmínek byl schopný a s 
maximální snahou odstranit všechna možná rizika.. Pořadatel požaduje aby účastník, který by 
zaznamenal nějaký vážnějkší nedostatek, na to upozornil pořadatele.
b) Pořadatel prohlašuje, že „chůvy“, které budou doprovázet děti vybral z okruhu lidí, které 
osobně zná jako zkušené a odpovědné matky. Tyto slíbily pečlivě dbát na bezpečnost dětí, které 
budou doprovázet a byly řádně poučeny, jak se mají při turnaji chovat a kde jsou možná rizika. 
Přesto ale Nepřebírají odpovědnost za dítě jim svěřené, tu nadále nese jeho rodič, který jej chůvám 
svěřuje na vlastní odpovědnost.
c) Účastník  slibuje, že během turn
Podmínky a prohlášení  pořadatele jsou:aje vynaloží maximální úsilí aby nijak neohrozil sebe ani 
kohokoli jiného, nebo něčí majetek  a pokud zjistí nějaké opomenutí pořadatele, či nějaké 



opomenutí nebo neznalost či zanedbávání bezpečnosti ze strany jiného soutěžícího, upozorní je na 
to – bezodkladně!
d) Účastík slibuje, že pokud je kuřákem, nebude kouřit v celém objektu nikde jinde, než na místě k 
tomu vyhrazeném. Dále slibuje, že během celé soutěže nebude požívat alkohol s vyjímkou jednoho 
půl litru piva po obědě a že se vrátí do soutěže teprve  až případný účinek piva přestane pociťovat.
e) Účastník slibuje, že pokud by mu nebylo něco jasné v popisu disciplíny na místě jejího konání, 
zeptá se zapisovatele (vedoucího) skupiny. Pokud by  pochybnosti zůstaly, nebo by došlo  k 
rozdílným názorům, nebo by byl možný např. dvojí výklad nějakého pokynu apod.,  obrátí se na 
pořadatele na tel.: 604 889 041, nebo 603 893 633
f) Pořadatelé budou v den turnaje mít řadu pomocníků jak z řad dospělých, tak z řad dětí. Budou 
oblečeni v reflexních vestách. Prosíme, respektujte jejich pokyny!
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