
PROPOZICE TURNAJE KAŠPERK 2021 / LUKOKLUB RAVEN HORAŽĎOVICE (kontakt: 606880502/pollak.ddm@gmail.com)

Název akce: KAŠPERK 2021

Pořadatel: Lukoklub RAVEN, Horažďovice.

Úvodní text: pilotní ročník celodenního turnaje v tradiční lukostřelbě zařazený do LL konaný pod záštitou 
ATL. Účastníky čeká střílení na samotném hradě a v blízkém okolí Kašperku. Náročnost trati je dána 
specifickým terénem v okolí hradu a bude velmi rozmanitá (pozor – nesjízdná pro kočárky, vozíky apod., v 
rámci okruhu se do hradu poleze po žebříku). Jde o první ročník turnaje, jdeme do nového prostředí a poprvé 
spolupracujeme s novým vedením hradu, proto si zatím troufáme pouze na nižší počet účastníků. Akce je 
díky své náročnosti a vzhledem k nevyzpytatelnému podzimnímu počasí určena výhradně dospělým 
účastníkům a lukostřelcům dorosteneckého věku (všechny discipliny se budou střílet z jedné mety).  

Termín akce: sobota 6. listopadu 2021;
– čas registrace (prezence): 8:00 – 8:30;
– zahájení v 8:45, start turnaje v 9.00 a ukončení vyhlášením výsledků cca do 17 hodin.

Místo konání: hrad Kašperk u Kašperských Hor, parkování zásadně na hradním parkovišti (parkoviště 
České Domky - https://mapy.cz/zakladni?x=13.5813063&y=49.1651744&z=17&q=Parkovi%C5%A1t
%C4%9B%20pro%20n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvn%C3%ADky%20a%20turisty%20-%20placen
%C3%A9&cat=1&source=traf&id=54901) – platit nemusíte, za čelní sklo si dejte papír s nápisem 
LUKOTURNAJ KAŠPERK 2021. Velmi prosíme, nejezděte autem blíže k hradu, ať nemáme zbytečné 
potíže s místními. Z parkoviště je to na hrad cca 15 - 20 minut chůze po zpevněné cestě.

Věkové kategorie soutěžících: dělení věkových kategoriích dle pravidel ATL (více na 
http://www.lukostrelec.cz/lukostrelecka-liga/pravidla/). 

Kategorie luků: dle pravidel ATL (více opět na http://www.lukostrelec.cz/lukostrelecka-liga/pravidla/), při 
registraci proběhne kontrola lukovybavení v souladu s pravidly ATL.

Novinka – soutěž dvojic: kromě tradičního dělení na věkovky či kategorie luků proběhne paralelně ještě 
vyhodnocení lukostřeleckých dvojic (pakliže se jich při registraci přihlásí do soutěže alespoň 5). Podmínkou 
zaregistrování dvojice je pravidlo „smíšenosti“. Ta je definována jako jakákoliv dvojice, kdy se kombinuje 
buď pohlaví (s ohledem na skutečnost, že jde o tradiční lukostřelbu, uznáváme pouze tradiční pohlaví 
(         ), nebo kategorie luků (např.: LLxTL, LLxPL, PLxTL), popřípadě na luku či pohlaví nesejde, ale 
půjde o kombinaci věkovek (dospělák x dorost). Dvojice spolu musí turnajovou trať odchodit ve skupině! 
Do soutěže dvojic se nelze přihlásit dodatečně po absolvování turnaje.

Startovné: 
– výše startovného je 350,- Kč;
– v ceně startovného je občerstvení na hradě (káva, čaj, limo, buchty...) a teplé jídlo po absolvování 

trati; 
– způsob a mezní termín platby: platbu s variabilním symbolem přiděleným při přihlášení na ATL 

posílejte do 25. října 2021 na účet 196 526 011/0600 (když do „sdělení příjemci“ napíšete jméno 
střelce, bude to fajn...:-).

Přihlašování: přihlašování standardně elektronicky přes webové rozhraní ATL 
(http://www.lukostrelec.cz/kalendar-akci/turnaj-na-kasperku-2021/).
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Kontakt: Tom Pollak, pollak.ddm@gmail.com, 606880502.

Organizace: zahájení turnaje proběhne na hradním nádvoří, stejně tak vyhlášení výsledků. Hrad bude po 
celý den pro veřejnost uzavřen (je to první víkend po ukončení sezony), lukostřelci budou mít identifikační 
náramek (nebo něco podobného – obdrží při registraci...), aby je bylo možno vylišit od veřejnosti, která se 
bude pravděpodobně snažit během dne do hradu proniknout. Hrad leží téměř v 1000 m n. m., můžeme se tak 
dočkat jakéhokoliv počasí a na to je třeba myslet – bohužel bude k dispozici pouze relativně malá zastřešená 
terasa, část stolů s lavicemi bude pod širým nebem – nebude k dispozici žádný vnitřní vytápěný prostor (jak 
jsme nakoupili, tak prodáváme...). Po celý den bude k dispozici něco teplého (káva, čaj apod.), po odchození 
trasy pak teplé jídlo.

Covid – pravidla, prevence: v průběhu turnaje budeme uplatňovat aktuálně platná pravidla, přijeďte prosím 
pouze bez příznaků čehokoliv nakažlivého a v plné síle, umytí a voňaví. Po celou dobu turnaje se budeme 
pohytovat ve venkovním prostředí na zdravém povětří.

Dicipliny a rozdělení střelců:
– očekáváme 10 skupin po 6 střelcích, rozdělení během registrace, kvočnu si volí skupina ze svého 

středu;
– předpokládáme cca 10 disciplin a loveckou 3D stezku, jejichž přesný výčet a podoba se může do 

termínu turnaje změnit;
– kromě tradičních 4 ligovek a lovecké 3D stezky se můžete těšit např. na DESKY (dálková střelba), 

LESNÍ BITVU (střílení v čas.limitu na více terčů), STŘELBU Z VĚŽE (střílení z okna východní 
věže do podhradí) či TOMIOVU VOLBU (střelba na barevnou šachovnici) a pár dalších disciplin.

Ostatní (doplňkové) informace:
– rozstřeliště k dispozici od zahájení registrace do zahájení turnaje, potom uzavřeno (v místě probíhá 

jedna z disciplin), na soutěžní terče mimo turnajové discipliny se nestřílí;
– neberte, prosím, s sebou pejsky, trať pro ně není vhodná a současně předejdeme případným kolizím s 

turisty (trať vede většinou po značených turist.cestách, díky za pochopení);
– doporučujeme pevnou obuv, trať bude náročná i za sucha;
– zvažte svůj zdravotní stav a při podezření na zdravotní problémy zůstaňte, prosím, raději doma – 

předem děkujeme všem, kteří se budou chovat zodpovědně a ohleduplně ke svému okolí;
– tipy na ubytování: 

– ubytování hned pod hradem (http://www.penzionnahabesi.cz/)
– ubytování hned u hradního parkoviště (https://racanek.cz/)
– další ubytování je možné najít v Kašperských Horách, tam je možností více...;
– jde o hradní turnaj a tak doražte ideálně v dobovém kostýmu (není podmínkou, ale potěší nás 

to...:-).

Na viděnou se těší Tom Pollak, Kuba Dřevo a další lukostřelci od Otavy.
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