Borecký šíp
turnaj v tradiční lukostřelbě
podrobné propozice
Organizátor:
Termín:
Registrace:
Místo:

Přihlášení:
Startovné:

Platba:

Organizace

Liga:

Bezpečnost:

Stravování:

Lukoklub, z. s.
25.06.2022, zahájení 9:00 hod
25.06.2022 7:45 – 9:00 v místě závodu
tábořiště Jirkovo údolí, Borek u Žlutic, Karlovarský kraj – DO MÍSTA NELZE JET PŘES OBEC SEMTĚŠ!!!
http://www.mapy.cz/letecka?mereni-vlastnibod&x=13.1361865&y=50.0649184&z=16&ut=Borek%20u%20%C5%BDlutic%20Nov%C3%BD%20t%C
3%A1bor&uc=93TTixXq24&ud=P%C5%A1ov%2C%20okres%20Karlovy%20Vary&msw=vlastni-body
Jedná se o táborovou základnu se stálým zázemím srubovitého typu. K dispozici jsou umývárky,
latríny a stany s podsadou. Údolím protéká potok a soutěž se bude odehrávat na přilehlých loukách a
v lesích.
Je možné pouze vyplněním formuláře na našich stránkách. Spuštění přihlášek – 15.05.2022 v 19:00.
Odesláním přihlášky stvrzujete, že jste si přečetli podrobné propozice k závodu.
Dospělí:
450 Kč
Dorostenci:
350 Kč
Děti:
250 Kč
Platba na místě je možná, příplatek 50 Kč.
Startovné se platí na účet Fio banky: 2301180470/2010, použijte VLASTNÍ variabilní symbol, který
uvedete do přihlašovacího formuláře. Platba musí být připsána do 22.06.2022 na účet. Platba na
místě + 50 Kč. Vrácení startovného je možné po odečtení 80 Kč. Platbu za více závodníků je možné
poslat dohromady, pokud ve zprávě pro příjemce uvedete variabilní symboly dalších závodníků.
Střelci se rozdělí do skupin s omezeným počtem závodníků. V čele skupiny stojí „kvočna“ – školený
pořadatel organizátora, který vede skupinu a hodnotí jednotlivé disciplíny.
Tréninková střelba na soutěžní terče není povolena!
Podmínkou účasti v závodu je řádné přihlášení, zaplacení startovného a registrace soutěžícího.
7:30 – 9:00
registrace střelců
cca 9:00
zahájení
12:00 – 14:00 oběd
16:00 – 18:00 ukončení střelby
18:00 – 19:00 vyhlášení výsledků
cca 20:00
táborák s přátelským posezením
V době počítání výsledků je plánován Kombat (souboj dvou střelců).
ANO - Lukostřelecká liga dle aktuálních pravidel a kategorií ALT. Podrobné informace o Lukostřelecké
lize, pravidlech, kategoriích a možnostech přihlášení se dočtete na www.lukostrelec.cz.
Střelci soutěží na vlastní nebezpeční a plně odpovídají za škody, které způsobí.
Střelci mladší 18 let mohou závod absolvovat jen pod dohledem oprávněné osoby starší 18 let.
Střelci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů a střílet jen ve vymezeném prostoru daným
směrem.
Manipulace se šípem v tětivě není povolena mimo startovní metu.
Střelci by měli být dobře viditelní v přírodním terénu. Je ZAKÁZÁNO kompletní Camo oblečení.
Alkohol, omamné a návykové látky snižující pozornost jsou zapovězeny.
Oběd je zajištěn pro každého lukostřelce včetně základního pitného režimu. Na výběr bude klasické
nebo bezmasé (bezlepkové) jídlo. Je možné přiobjednat oběd pro doprovod za příplatek 120 Kč. Vše
se objednává pomocí registračního systému www.lukostrelec.cz
Táborová kuchyně bude poskytovat služby dle své povahy. Alternativní pitný režim, klobásky, párky..
K dispozici bude jednorázové nádobí (papír, plast). Je možné si vzít vlastní hrnky, ešusy, příbor.

Doprava:

Parkování:

Ubytování:

Zvířata:

Kategorie:

Na místo je možné se dostat vlakem - stanice „Borek u Žlutic“.
Od Žlutic po silnici č. 193 dojedete k obci Borek. Kousek před obcí Borek je odbočka vpravo (roste
tam bříza) na polní cestu. Tato odbočka bude značena směrovkami. Dále pojedete po polní cestě,
která se střídá s loukou, kde se bude parkovat.
Od Štědré (č. silnice 207), od Zbraslavi (č. silnice 193) nebo od Pšova projedete obcí Borek po hlavní
sinici až k rybníku (po pravé straně). Kousek za vesnicí bude odbočka na polní cestu vlevo (roste tam
bříza). Tato odbočka bude značena směrovkami. Dále pojedete po polní cestě, která se střídá
s loukou, kde se bude parkovat.
DO MÍSTA NELZE JET PŘES OBEC SEMTĚŠ!!!
Své motorové dopravní prostředky zanechte na „Horní louce“ a do tábora sejděte pěšky. Cesta do
tábořiště je cca 400 m z kopce. Nezajíždějte prosím do tábořiště, není tu místo pro parkování,
otáčení a vyhýbání se na cestě!
Je možné zajistit přespání od pátku do neděle. Kapacita stanů s podsadou (2 lůžka) je omezena a
bude poskytnuta prvním zájemcům. Dále je možné přespat ve vlastním stanu v tábořišti. Dobrodruzi
mohou přespat na nedaleké zřícenině Štědrého hrádku ve vlastním stanu (palouk a ohniště).
Táborová kuchyně bude v provozu pro pořadatele. Pro ubytované je možné zajistit snídani po
předchozí dohodě. Dostupné obchody jsou ve větších městech Štědrá, Žlutice.
Pokud je nutné, abyste s sebou brali zvířátka, informujte organizátora předem. Zajistěte, aby Vaše
zvířata nepobíhala volně v tábořišti a přilehlém okolí, kde bude závod probíhat!
Primitivní a tradiční luk
PL, TL
Luky mohou být vyrobeny z moderních (sklolaminát, karbon) nebo přírodních materiálů. Zakládka –
opěrka šípu ať již tvořená zářezem, omotávkou nebo klínkem z přírodních materiálů může být široká
nejvýše polovinu průměru použitého šípu. Šípy jsou z přírodních materiálů. Plastový končík je
povolen.
Luk s dřevěným šípem
DL
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 může být pouze jedno lůžko šípu.
Šípy jsou stejné jako u PL, TL.
Lovecký luk
LL
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. Šípy musí být stejné z hlediska rozměrů a hmotnosti.
V žádné kategorii není povolen string-walking, vždy se musí alespoň jeden prst dotýkat šípu.
Všechny šípy musí mít pouze terčové hroty.

Vyhlášení:

Dospělí:
Ženy:
Dorostenci:
Děti:
Malé děti:

první tři místa v každé kategorii
střelec ročníku narození 2002 a starší
první tři místa v rámci všech kategorií
bez rozdílu věku
bez rozdílu kategorií, shodné mety s dospělými (oranžová)
střelec ročníku narození 2003 až 2007
bez rozdílu kategorií, mají vymezené střelecké mety (modrá)
střelec ročníku narození 2008 a mladší
bez rozdílu kategorií, mají vymezené střelecké mety (červená)
střelec ročníku narození 2012 a mladší

Doporučujeme rodičům, aby zvážili účast mladších dětí v závodě. Terén a náročnost soutěže není
vhodná pro děti do 8 let.

Informace:

www.lukoklub.cz
www.lukostrelec.cz
Leontýna Babuková tel.: 736 769 184
Petr Harigel tel.: 776 676 072

Popis disciplín
1. Lovecká terčovka
Popis disciplíny: Statická střelba na 2D terče zvířat z různých vzdáleností.
Vzdálenost: 8–20 m
děti: 6–15 m
Počet šípů: 2 šípy na každý terč
Terč:
2 D (různé velikosti)
Bodování:
1–3 body
Káchy:
1 bod = 4 Ká

2. Terčovka – liga
Popis disciplíny: Terčová střelba na 20 m, dle LL
Vzdálenost: 20 m
děti: 10 nebo 15 m dle LL
Počet šípů: 10 šípů na každou vzdálenost
Terč:
kruhový, 60 cm
Bodování:
1–10 bodů dle bodové zóny
Káchy:
1 bod = 1 Ká

3. Rychlostřelba – liga
Popis disciplíny: Statická střelba s časovým limitem, dle LL. Šíp není založen.
Vzdálenost: 18 m
děti: 10 nebo 12 m dle LL
Počet šípů: není omezen
Terč:
kruhový, 60 cm
Čas. limit:
45 s
Bodování:
zásah terče = 1 bod
Káchy:
1 bod = 10 Ká

4. Osvobození rukojmího
Popis disciplíny: Střelba s cílem zneškodnit nepřítele a zachránit rukojmího. Střelec nejprve zasáhne
překážku, následně může postoupit se zbylými šípy k nepříteli.
Vzdálenost: 6–18 m
děti: 6–12 m
Počet šípů: 6
Terč:
nesklopka, figuríny
Čas. limit:
časový limit bude znám na místě
Bodování:
zásah sklopka – 1 bod
zásah nepřátele – dle bodových zón (3,2,1)
zásah rukojmího – konec střelby
Káchy:
1 bod = 7 Ká

5. Běžící kola
Popis disciplíny: Střelba na pohyblivé terče. Zásah musí být z čelní strany kola tak, že šíp nevypadne. Jakmile
střelec založí šíp, může rozhodčí kdykoliv vypustit kolo. Luk nesmí být napnutý před
vypuštěním kolečka.
Vzdálenost: 12 m
děti: 8 m
Počet šípů: na každé kolo jeden šíp
Terč:
7 kol
Čas. limit:
taková doba, po kterou se kolo pohybuje ve vymezeném prostoru
Bodování:
střed kola = 2 body
okraj kola = 1 bod
Káchy:
1 bod = 7 Ká

6. Střelba k vlajce
Popis disciplíny: Střelba na terčové pole, které je vymezené na zemi u vlajky. Doporučená je oblouková
střelba.
Zásah do vlajky se nepočítá.
Vzdálenost: 120 nebo 100 m (děti – 80 a 60 m), střelec si může zvolit jednu ze vzdáleností s ohledem na
sílu svého luku
Počet šípů: 10
Terč:
vyznačená plocha na zemi kolem vlajky
Vzdálenost mezi čtverci = cca 1 m (strana nejmenšího čtverce = 2 m)
počet čtverců = 5
Bodování:
zásah stožáru
10 b
zásah nejmenšího čtverce 10 b
zásah druhého čtverce
9b
zásah třetího čtverce
8b
zásah čtvrtého čtverce
7b
zásah pátého čtverce
6b
Body za šíp se počítají v pásu, ve kterém se nachází hroz šípu.
Káchy:
1 bod = 1 Ká

7. Kyvadlo
Popis disciplíny: Statická střelba na kyvadlo. Střelec začíná se založeným šípem a nenapjatým lukem.
Vzdálenost: do 14 m
děti: menší vzdálenost než dospělí
Počet šípů: neomezeně
Terč:
kruhový terč
Čas. limit:
2 x 15 kyvů
Bodování:
nejmenší kruh = 3 body
střední kruh = 2 body
největší kruh = 1 bod
Káchy:
1 bod = 3 Ká

8. Soustřel
Popis disciplíny: Statická střelba, jejímž cílem je vystřelit 3 šípy do prázdné plochy tak, aby obvod
vytvořeného trojúhelníku byl co nejmenší.
Vzdálenost: 15 m
děti: 10–12 m
Počet šípů: 3
Terč:
prázdná plocha cca 65x65 cm
Bodování:
od 100 cm se odečítá nastřílený obvod
Časový limit: 40 vteřin
Káchy:
1 bod = 1 Ká

9. Rokršti
Popis disciplíny: Střelba na vzdalující se smečku rokrštů (místní zvíře). Nejprve se střílí na nejbližší terč, až po
zásahu lze střílet na další. Šíp musí být založen.
Vzdálenost: neznámá
Počet šípů: 10
Terč:
5 vzdalujících se siluet utíkajících rokrštů
Bodování:
1. rokršt = 1 bod
4 rokršt = 4 body
2 rokršt = 2 body
5 rokršt = 5 body
3 rokršt = 3 body
ocas se počítá jako zásah
Časový limit: 60 vteřin
Káchy:
1 bod = 3 Ká

10. Hradby
Popis disciplíny: Střelba na útočníky na hradbách. Jasný zásah útočníka je takový zásah, kdy hrot šípu
zřetelně zasáhl terčový kvádr.
Vzdálenost: 8–12 m
děti: 8–10 m
Počet šípů: 10
Terč:
7 malých nepravidelných kvádrů
Bodování:
zásah kvádru 1 bod, za každý zbylý šíp 1 bod
Káchy:
1 bod = 9 Ká

11. Pytle
Popis disciplíny: Střelba na 2 pytle terénem ve svahu.
Vzdálenost: 20–60 m
děti: nestřílí
Počet šípů: 10 / 2 stanoviště
Terč:
Pytel se 3 bodovými zónami
Bodování:
3, 2, 1 dle bodové zóny
Káchy:
1 bod = 4 Ká

12. Královská odstupovka – liga
Popis disciplíny: Střelba z postupně se vzdalujících met, dle LL.
Vzdálenost: od 10 m se postupuje po 5 m
děti: od 10 m se postupuje po 5 m
Počet šípů: na každou vzdálenost jsou povoleny 2 šípy
Terč:
1 terč ve tvaru obrysu stylizované postavy (včetně nohou).
Bodování:
15 m = 1 bod, 20 m = 2 body, 25 m = 3 body atd.
Káchy:
1 bod = 10 Ká

13. Terčovka na 50 m – liga
Popis disciplíny: Terčová střelba na 50 m, dle LL.
Vzdálenost: 50 m
děti: nestřílí
Počet šípů: 10
Terč:
120 cm kruhový
Bodování:
1–10 bodů dle zásahu
Káchy:
1 bod = 1 Ká

14. Akční ústup
Popis disciplíny: Střelba na figurínu z postupně se vzdalujících met. Z každé mety střelec vystřelí jeden šíp. I
v případě neúspěchu ustupuje na další metu. Šíp není založen, soutěžící má obě ruce podél
těla.
Vzdálenost: 15–25 m
děti: 8–15
Počet šípů: 6
Terč:
figurína
Figurína:
bílý prostředek a bílá hlava 3 body
barevné pruhy na těle i hlavě2 body
bílé ruce
1 bod
Časový limit: do 25 vteřin
3 body
do 30 vteřin
2 body
do 35 vteřin
1 bod
Body za časový limit se připočtou pouze v případě, že je nástřel minimálně 8 bodů.

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

