
První ročník turnaje zařazeného do Lukostřelecké ligy ATL  

O perlu Proboštských jezer 2022 

 

Propozice 

 

Kdy: 26. března 2022 

Pořádají: Petr, Jana a Valda ve spolupráci s rodinou a kamarády pod záštitou Asociace 

tradiční lukostřelby ČR, s podporou rybářů z MO ČRS Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Kde: Kemp Proboštská jezera, hned za Brandýsem – Starou Boleslaví, 

https://mapy.cz/s/cubomovupo, 50.2026558N, 14.6557389E  

Prezence: Sobota 26. března 2022 od 7:30 do 9:00 hod.  

Zahájení turnaje (první výstřel): 9:45 hod. 

Termín odevzdání vyplněných bodovaček: 16:30, družstvo, které odevzdá bodovačky 

později, nebude zahrnuto do výsledků. 

Vyhlášení výsledků turnaje: 17:00 hod. 

Povinné vybavení: Každý svůj luk a nejméně 10 šípů, rozhodně jich doporučujeme co nejvíc. 

Přihlašování: Počet přihlášených je omezen na 100. Termín uzávěrky plateb startovného na 

účet pořadatele je 13. března 2022. Je to hlavně proto, abychom mohli včas uzpůsobit trať a 

disciplíny počtu přihlášených. Odhlášení s vrácením platby je možné do uzávěrky plateb, poté 

storno 50 % .  

Soutěžící bez řádného přihlášení a zaplacení do uzávěrky, nebudou do soutěže zařazeni.  

Stravování: Oběd (polévka, hlavní jídlo, nápoj) v ceně startovného. Bude pamatováno i na 

vegetariány. Sdělte tak prosím při přihlášení. Oběd pro nesoutěžící je možné domluvit na 

místě při registraci. V ceně startovného budou k dispozici špekáčky i pečivo. 

Bude otevřený místní stánek s občerstvením. 

Startovné: dospělí 400,- Kč, dorost 300,- Kč, děti mimo soutěž dle kapitoly „Omezení“ 

Startovné, prosíme, zaplaťte předem do uzávěrky 13. března 2022 na účet 

5571192002/5500, nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo přidělené při potvrzení 

přihlášky. Pokud budete platit za více soutěžících najednou, napište variabilní symboly do 

bankovní poznámky. 

Ubytování: 

Prostor pro stany na zatravněné ploše u pláže.  

V kempu jsou sprchy, teplá voda a několik WC. 

 

https://mapy.cz/s/cubomovupo


Omezení: 

Do organizace je zapojeno dost lidí, pro které jde o novou zkušenost, a protože bezpečnost a 

pohodlí dětí je pro nás na prvním místě, nebylo jiné cesty. Pokud s vámi přijedou musí mít 

doprovod rodiče nebo jiné dospělé osoby po celou dobu trvání akce. Nebudou vytyčené 

dětské mety a nebudeme vyhlašovat dětskou kategorii. 

V oploceném prostoru kempu bohužel nejsou vítáni psi a jejich účast nedoporučujeme ani 

s ohledem na další specifika turnaje! 

Před přihlášením doporučujeme zvážit zdravotní a fyzickou kondici. Terén je rovinatý, ale 

nikoliv rovný. Součástí turnaje je i opakované nastoupení a vystoupení do a z pramičky. 

Upozorňujeme, že účast na turnaji je pro soutěžící i diváky na vlastní nebezpečí a vlastní 

odpovědnost. Každý je povinen respektovat pokyny pořadatelů, dodržovat zásady bezpečné 

střelby a střílet jen na vyhrazených místech určeným směrem.  

V rámci prezence proběhne kontrola kategorie luku a šípů. 

Covidová opatření budou reflektovat aktuální vládní nařízení.  

 

 

Disciplíny: 

Ligové disciplíny dle pravidel. Složení a počet volných disciplín bude pro tento rok překvapením. Těšit 

se ale můžete například na: vylodění, žabku carevnu, vodní parkur, záchranu dušiček, ego-přístup, 

houpadlo nebo výlov perel. 

Cvičné terče budou v omezeném počtu k dispozici. Na soutěžní terče je možno vystřelit jen 

předepsaný počet šípů a to pouze v průběhu soutěže.  

 

Těšíme se na vás u nás. 

Diskusi vítáme na foru Lukostřelce v příslušném vláknu. 

Kontakt: Petr Holub, telefon 603 146 264, nebo holub@email.cz 

 

mailto:holub@email.cz

