
Lukostřelecký klub Znojmo žádá o zařazení následujících bodů do programu Aktivu STK: 

 

1. LK Znojmo žádá o přidělení technického zajištění 84. mistrovství ČR dospělých v terčové 

lukostřelbě společně pro divizi reflexních luků a kladkových luků. Jediný možný termín je 24.8.-

26.8. tedy od pátku do neděle. Dřívější termín není možný z důvodu Mistrovství Evropy para 

v Plzni. Na rozhraní srpna a září pokračují Mistrovství Evropy v terčové lukostřelbě v Polsku 

(27.8.-1.9.) a Mistrovství světa v terénní lukostřelbě v Itálii (4.9.-9.9.). Následující víkend 14.9.-

16.9. se ve Znojmě koná pravidelné Vinobraní. V tuto dobu není možné uspořádat v centru 

města akci typu MČR. Pro pořádání MČR máme zajištěn atletický stadion v Horním parku ve 

Znojmě s nově vybudovaných umělým LED osvětlením, které splňuje parametry pro televizní 

přímé přenosy. Stadion může být nasvícen v hodnotách 350, 500 a 800 lx. Plánujeme na plochu 

stadionu připravit 35-40 terčovnic. Střelba bude probíhat SZ směrem. Žádáme o přidělení 

technického zajištění pouze se souhlasem s následujícími podmínkami: 

 

a. Program MČR bude zahájen již v pátek odpoledne, díky umělému přisvětlení můžeme 

střílet i v době, kdy zapadá slunce. 

b. Na nedělní program bude připravena finálová střelnice s online živým přenosem. Na 

finálové střelnici proběhnou všechny finálové souboje jednotlivců, družstev i MIX týmů 

  



  



2. LK Znojmo navrhuje změnu Soutěžního řádu v bodě „5.2.1 Způsob pořádání MČR“ 

Současné znění: 

Mistrovství ČR se pořádá pro většinu kategorií jako dvoudenní závod. 

Nové znění: 

Mistrovství ČR se pořádá pro většinu kategorií jako vícedenní závod. 

Zbylá část článku beze změny 

 

 

3. LK Znojmo navrhuje změnu Přílohy č.1 Soutěžního řádu  „Startovné na závodech MČR“. 

Červeně vyznačené jsou navrhované změny. 

 

Specifikace Hodnota 

Halová lukostřelba – jednotlivci 

Mistrovství ČR Max. 700,- Kč 

Přebor ČR Max. 400,- Kč 

I.Liga a Liga Max. 500,- Kč 

Terčová lukostřelba – jednotlivci 

Mistrovství ČR Max. 700,- Kč 

Přebor ČR Max. 400,- Kč 

I.Liga a Liga, Pohárový závod Max. 500,- Kč 

Terénní lukostřelba – jednotlivci 

Mistrovství ČR Max. 700,- Kč 

Halová, Terčová, Terénní lukostřelba – družstva 

Všechny soutěže ve všech kategoriích s utkáními Max. 300,- Kč 


