
Lukostřelecký přebor - O cenu Javornice 
Vojtův mlýn, Čistá u Rakovníka 27. 9. 2009 

ORGANIZACE 
Spolek Evropských Bojových Umění (S.E.B.U.) 
 
ÚČAST V SOUTĚŽI 
Soutěže se může účastnit každý lukostřelec, lukostřelkyně, pocházející z ČR i mimo ni, kteří si důsledně přečetli propozice, přihlásili se 
do soutěže, zaplatili startovné, provedli prezentaci a mají odpovídající vybavení. 
Doporučený počet šípů je minimálně 15 ks. Za ztracené či zničené šípy nebereme zodpovědnost, neboť se předpokládá, že střelci se 
umí trefit do terče. 
Každý soutěžící se účastní Lukostřeleckého přeboru na vlastní nebezpečí. 
Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jedné soutěže. To znamená soutěže dětí nebo soutěže dospělých. 
Soutěžící se mohou zúčastnit maximálně dvou kategorií v soutěži dospělých. 
Maximální kapacita střelců v obou soutěžích a všech kategorií je 40 ubytovaných střelců (účastníci semináře) a dalších 30 střelců se 
soutěže může zúčastnit bez nároku na ubytování. 
 
Soutěž dětí 
Této soutěže se mohou zúčastnit soutěžící, kteří splní všechny následující podmínky: 
- věk maximálně 13 let, 
- napínací síla luku bude menší než 25 liber (max. 24 liber), 
-střelba bude probíhat z luku libovolné konstrukce, avšak nejsou povoleny luky kladkové ani luky vybavené mířidly, 
vyvažovacími zařízeními či zásobníky šípů a jinými technickými pomůckami, 
- každý lukostřelec v této soutěži bude doprovázen plnoletou osobou, která bude zodpovídat za jeho chování a střelbu po celé 
mistrovství. 
Tato soutěž se řídí propozicemi platnými pro tento přebor. 
 
Soutěž dospělých 
Této soutěže se mohou zúčastnit soutěžící, kteří splňují všechny následující podmínky: 
- věk 13 let a více, 
- každý lukostřelec, který nedovršil 18 let, bude doprovázen plnoletou osobou, která bude zodpovídat za jeho chování a střelbu po 
celé mistrovství. 
V rámci soutěže dospělých budou zvláště vyhodnoceny ženy střílející z luku. 
Tato soutěž se řídí propozicemi platnými pro Lukostřelecký přebor - O cenu Javornice určenými pro soutěž dospělých. 
 
KATEGORIE 
(platné pro soutěž dospělých) 
 
Tradi ční luk: luk s bočním výstřelem, bez jakýchkoliv pomůcek včetně anatomicky a ergonomicky tvarovaného držadla, okna a 

         kroužku na tětivě. Povoleny jsou pouze dřevěné šípy. 
Holý luk: luk libovolné konstrukce, avšak nejsou povoleny luky kladkové ani luky vybavené mířidly, vyvažovacími 

   zařízeními či zásobníky šípů a jinými technickými pomůckami. Povoleny jsou pouze dřevěné šípy. 
Sportovní šípy: luk libovolné konstrukce, avšak nejsou povoleny luky kladkové ani luky vybavené mířidly, vyvažovacími zařízeními 

            či zásobníky šípů a jinými technickými pomůckami. Povoleny jsou pouze laminátové, duralové a karbonové šípy. 
Šípy musí mít terčové hroty. Pro uložení šípů je povinný toulec. Pro všechny kategorie doporučujeme raději ostřejší hroty šípů, terče 
jsou vyrobeny z textilu a polypropylenu a odražené šípy se zpravidla nepočítají. 
 
Soutěžit lze pouze s jedním lukem v dané kategorii po celou soutěž. 
Výměna luku je povolena pouze při jeho poškození. Kovová ramena u luků jsou zakázána. 
 
PŘIHLÁŠKY 
Odesláním přihlášky, soutěžící stvrzuje, že si řádně přečetl propozice a akceptuje myšlenku soutěže. 
Po přijetí bude přihláška zaregistrována a bude Vám odesláno potvrzení o přijetí. 
Přihlášky musí být odeslány nejpozději 14. září 2009 na adresu:  
Ludmila Leontýna Babuková 
Otvovice 237 
273 27 Otvovice 
 
Přihlášky je možné zaslat i elektronicky na adresu: leontyna.babukova@sebu.cz 
Přihláška je shodná s přihláškou na lukostřelecký seminář – Vojtův mlýn. 
Přihlášku i propozice najdete v elektronické podobě na www.sebu.cz. 
Maximální kapacita střelců v obou soutěžích a všech kategorií je 70 střelců. Přihlášky, které dojdou po dosažení tohoto limitu, budeme 
muset odmítnout. 
V případě nejasností a dotazů se obraťte na výše uvedený kontakt nebo na telefony: 
Ludmila Leontýna Babuková: 736 769 184 
Milan Babuka: 605 905 468 
 
 
 



PREZENTACE 
Soutěžící u prezentace nahlásí přibližnou sílu svého luku, druh luku a druh šípů, se kterými bude střílet. Tyto informace slouží pro 
přidělení kategorie, jako statistické údaje pro organizátory a budou zveřejněny ve výsledkových listinách. 
Prezentace probíhá v místě konání soutěže: v neděli 27. 9. 2009 od 8:00 do 9:30 hodin 
 
STARTOVNÉ 
Výše startovného byla stanovena takto: 
Účastníci semináře mají startovné zahrnuté v poplatku 
Pro soutěž dospělých činí startovné: 200,-- Kč pro jednu kategorii 
300,-- Kč pro dvě kategorie 
Pro soutěž dětí činí startovné: 150,-- Kč 
Startovné se platí při registraci na místě. Budete-li chtít někdo doklad, rádi Vám ho vystavíme po předchozí domluvě. 
 
STRAVOVÁNÍ 
Organizátor nezajišťuje stravování soutěžících, vyjma účastníků semináře. Pro zájemce zajistíme oběd za 60 Kč. 
 
HODNOCENÍ A CENY 
Lukostřelci se budou pohybovat ve skupinkách (min. 5 - max. 7 osob ve skupině), každá skupina bude mít svého zástupce, který bude 
zapisovat výsledky a vysvětlovat pravidla. U jednotlivých disciplin nebudou rozhodčí. Odečet bodů z terče provádí min. 3 soutěžící ze 
skupiny, včetně zástupce skupiny. Při sporném zásahu rozhoduje názor prosté většiny soutěžících ve skupině. 
Každá disciplína je bodována podle pravidel dané disciplíny. Aby byly jednotlivé disciplíny vzájemně porovnatelné, jsou získané body 
převáděny do imaginárních jednotek Ká (tyto jednotky vyjadřují náročnost disciplíny). Hodnocení disciplíny (tedy získaná Ká) se 
následně sčítají do celkového hodnocení přeboru. 
Vyhodnocení proběhne virtuální cestou na stánkách www.sebu.cz v týdnu od 28. září do 4. října. Budou zde ke stažení kompletní 
výsledky, blahopřání vítězům a diplomy ke stažení. Na soutěži se chceme věnovat zejména lukostřelbě a ne administrativě. 
Vítězi Lukostřeleckého přeboru - O cenu Javornice v soutěži dospělých a dětí se stanou soutěžící s nejvyšším součtem všech „Ká“. 
V případě rovnosti součtu dvou nebo více střelců bude o umístění rozhodovat lepší výsledek v rozstřelu. 
Soutěž dospělých se bude hodnotit ve čtyřech kategoriích:  

Tradiční luk 
Holý luk 
Sportovní šípy 
Dále se vyhodnotí soutěž dětí. 

U obou soutěží se hodnotí první tři místa v celkovém hodnocení. Dále budou vyhlášeni vítězové jednotlivých disciplín. 
V případě malého počtu účastníků v dané kategorii si pořadatelé vyhrazují právo sloučit některé kategorie. 
 
ORIENTA ČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
bude přizpůsoben průběhu soutěže 
Neděle:  8:30 Prezentace soutěžících 

9:00 Zahájení soutěže 
13:00 Oběd 
17:00 Ukončení soutěže 
 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 
Žádáme všechny střelce o profesionální přístup. 
Zejména upozorňujeme na důsledné dodržování zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelby z ní. Všechny prostory určené pro 
střelbu budou viditelně označeny a střílet je povoleno jen v těchto místech a jen povoleným směrem! 
Veškerá nekontrolovaná střelba a předvádění se je zapovězeno stejně jako alkohol a jiné návykové látky po celou dobu závodu. 
Po ukončení závodu doporučujeme střídmost v pití i nadále v zájmu zachování dobrého jména nejen střelců. Kdo tento zákaz 
poruší, nebo kdo bude jevit známky podnapilosti, bude okamžitě diskvalifikován a vyhoštěn mimo areál. 
Na této soutěži je mimo sportovního a klubového odění povoleno i stylové oblečení (historický oděv či zbroj, styl traper, indián aj.). Při 
soutěžení se šípy nesmí zabodávat do země, vytahují se z toulců. Držení šípů v ruce je povoleno pouze u určených disciplín a kategorií. 
Pořadatelé si vyhrazují právo úpravy pravidel a právo některé disciplíny do soutěže nezařadit. Skutečná skladba disciplín závisí na 
časovém rozvrhu soutěže a počtu účastníků. 
Význam jednotlivých odstavců v popisu disciplíny je následující: 
Popis disciplíny: Navození určité atmosféry dané disciplíny. Výstižný popis praktické realizace dané disciplíny v rámci soutěže. 
Vzdálenost: Výčet vzdáleností, ze kterých se střílí. 
Počet šípů: Maximální počet šípů, které může střelec pro danou disciplínu potřebovat. 
Terč: Druh terče použitý pro danou disciplínu. 
Čas: Způsob měření a význam času pro hodnocení dané disciplíny. Některé disciplíny používají času jen jako kriterium při 
rovnosti bodů, u některých je možné získat za dosažený čas bonusové body. Zisk bonusu za rychlé absolvování 
disciplíny je zpravidla podmíněn minimálním nástřelem. 
Čas. limit: Maximální časový limit, do kterého je nutné disciplínu absolvovat. Šíp vystřelený po tomto limitu se již nezapočítává 
do hodnocení disciplíny. Konečný verdikt o tom, zda soutěžící vystřelil v časovém limitu, náleží vždy rozhodčímu. 
Bodování: Způsob bodování úspěšných zásahů pro danou disciplínu. 
Min. nástřel: Minimální počet bodů, které musí soutěžící nastřílet, aby mu mohl být přiznán případný bonus za dosažený čas. Pokud 
střelec tohoto počtu bodů střelbou nedosáhne, nemůže mu být bonus za čas přiznán. 
Max. bod. zisk: Maximální bodový zisk (jinými slovy kolik je možné získat bodů při absolutním nástřelu a nejvyšším bonusu 
za dosažený čas). 



Hodnocení: Způsob přepočtu získaných bodů na imaginární jednotky „Ká“. Do celkového hodnocení se pak sčítají právě získané 
„Ká“ body - Káčka. 
 

 

P o p i s   d i s c i p l í n 
1. Lukostřelecký parkúr 

Samostatný soubor disciplín, prověřující všestrannost, přizpůsobivost a rozvoj taktiky – pravidla a vysvětlení na místě 
 

2. Ústupová střelba  

Popis disciplíny Střílí se na postavu, první šíp ze vzdálenosti 9 metrů, každý další ze vzdálenosti o  2 - 4 m větší. Z každého stanoviště 
musí být vystřelen pouze jeden šíp. Měří se čas. Při přesunu mezi vzdálenostmi není nutné se otáčet zády k terči. 
Mezi jednotlivými vzdálenostmi se soutěžící musí pohybovat zrychleně. Pozor na přešlapy, bude tolerováno do délky 
stopy.  

Vzdálenost:  9 - 30 m 
Počet šípů:  8 
Terč:   postava ½ těla 
Čas:  Měří se čas, za jaký soutěžící absolvuje celou disciplínu. 
 Za čas kratší než 40 vteřin a minimální nástřel 8 bodů a vystřelení osmi šípů získává soutěžící bonus + 2 body. 
Čas. limit:  max. 55 vteřin pro luk 
Bodování:  končetiny, boky    1 bod  

zásah trupu    2 body  
zásah střed hlavy a trupu  3 body  
Bonus za čas   2 body 

Max. bodový zisk:  26 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 4 Ká (max. 104 Ká) 
Děti:  Ano - čas 60 vteřin, 6 šípů, 18 m, 20 bodů max. 

 

3. Běžící kola (Pepa na útěku) 

Popis disciplíny: Úkolem střelce je zasáhnout kolo v pohybu. Zásah musí být z čelní strany kola, tak že šíp nevypadne. Jakmile střelec 
založí šíp, může rozhodčí vypustit kolo. 

Vzdálenost:  10 m 
Počet šípů:  7 
Terč:   7 koleček 
Čas. limit:  taková doba, po kterou se kolo pohybuje ve vymezeném prostoru 
Bodování:  střed kola 2 body 
 okraj kola 1 bod 
Max. bod. zisk:  14 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 6 Ká (max. 84 Ká) 
Děti:  Ano - vzdálenost 8 m 
 

4. Střelba z hradeb 

Popis disciplíny: Střelba na 3 pytle z výšky ochozu hradeb a z různých úhlů. Při střelbě je nutné střídat pytle. Nelze tudíž střílet do 
stejného pytle 2 x po sobě. 

Vzdálenost:  výška, ze které se bude střílet je více jak 15 m 
Počet šípů:  9 šípů -  tři na každý pytel 
Terč:   3 pytle 
Čas:   sleduje se pouze dodržení časového limitu 
Čas.limit:  90 vteřin luk  
Bodování:  střed pytle    3 body 

zbytek pytle   1 bod 
Při zásahu čtyř šípů do jednoho pytle se nejvíce bodovaný šíp v tomto nepočítá. 

Max. bod. zisk:  27 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 4 Ká (max. 108 Ká) 
Umístění: střelba v kamenolomu (kamenitý terén) 
Děti:  ano, pouze v doprovodu odpovědné osoby 
Skupiny si zajišťují bezpečnost, nutné vysvětlit při zahájení,  
 
 
 



5. Střelba na hradby 

Popis disciplíny: Úkolem střelce je zneškodnit nepřítele, který stojí za hradbami. Střelba je směřována vzhůru na polypropylenovou 
hradbu s nepřítelem. 

Vzdálenost:  15 - 20  m 
Počet šípů:  10 
Terč:   boční postava střelce zakomponovaná v hradbě 
Čas. limit:  1 min (max 5 minut na jednu střeleckou sekvenci s taháním a počítáním) 
Bodování:  střed figury   3 body 
 okraje figury   1 bod 
Max. bod. zisk:  30 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 4 Ká (max. 120 Ká) 
Děti:  ano, pouze v doprovodu odpovědné osoby 
Skupiny si zajišťují bezpečnost, nutné vysvětlit při zahájení,  
Šípy pod terčem ve svahu vytahují pouze pořadatelé. 
 
 

6. Nahazovaní králíci 
 

Popis disciplíny: Střelba na nahazované malé terčíky na krátkou vzdálenost. Cílem je zasáhnout terčík ihned po dopadu, jako když 
odskakuje králík. Šíp může být založený. 

Vzdálenost:  5 - 8 m 
Počet šípů:  7 šípů - jeden na každý terčík 
Terč:  7 terčíků - válečky  
Čas: maximálně 2 vteřiny po dopadu na zem a znehybnění  
Bodování:  široký střed válce   2 body 
 kraje válce   1 bod 
Max. nástřel: 14 bodů 
Hodnocení:  1 bod = 7 Ká (max. 98 Ká) 
Rozhodčí: 1 rozhodčí 
Vybavení roz.: desky, pero, bodovací listina 
Děti:  Ano -  čas 3 vteřiny na výstřel po dopadu králíka  

7. Střelba z lodě 

Popis disciplíny: Střelba z plujícího člunu. Střílí se po jednom šípu na terč, jednou tam a jednou zpátky. Člun se pohybuje 10–15 m od 
břehu. 

Vzdálenost: 10 - 20 m 
Počet šípů: 14 šípů  
Terč: 7 různých terčů 
Čas. limit: omezen proplutím člunu, člun nesmí manévrovat, spomalovat 
Bodování: Dle typu terče 1 - 5 
Max. nástřel: 70 bodů 
Hodnocení:  1 bod = 2 Ká  (max. 140 Ká) 
Vybavení roz.: desky, pero, bodovací listina 
Děti:  ano, pouze v doprovodu odpovědné osoby   

 
8. Střelba do vody 

 
Popis disciplíny: střelba z mola do vody na krátkou vzdálenost 
Vzdálenost:  max 5 - 8 m 
Počet šípů:  6 šípů –  
Terč:  2 x potopený terč cca 0,5 - 1 m pod hladinou 
Čas. limit:  50 sekund 
Čas:  sleduje se pouze dodržení časového limitu 
Bodování:  střed terče   3 body 
 pruhy kolem středu 2 body 
 okraje   1 bod 
Max. nástřel: 18 bodů 
Hodnocení:  1 bod = 6 Ká (max. 108 Ká) 
Rozhodčí: 1 rozhodčí v člunu 
Děti:  Ano  
 
 
 
 
 
 



9. Kombat – luk  

Tato disciplína se započítává do celkového hodnocení soutěže. 

Popis disciplíny: Přímý souboj dvou soupeřů. Střelci nastoupí v určených dvojicích (určení losem), ruce jsou podél těla, šípy jsou 
v toulci, na povel rozhodčího střílejí do figuríny. První zásah vítězí. Při shodě zásahů nebo pochybnostech, rozhodčí 
souboj přeruší, soutěžící postoupí o 5 m dále od terče a souboj opakují (opět tři šípy). Vyhrává první zasahující.  

 Pokud ani jeden z dvojice na všechny tři pokusy nezasáhne terč, vypadávají oba střelci.  
 Pro každé kolo se znovu losují dvojice, které proti sobě nastoupí. Lichý soutěžící postupuje automaticky do dalšího 

kola, kde je losován jako první. Zůstanou-li v soutěži poslední tři střelci, rozstřelují se systémem každý s každým.  
Vzdálenost:  20 m 
Počet šípů:  max. 3 
Terč:   boční postava střelce 
Bodování:  vítězství v daném  kole  1 bod 
Max. bod. zisk:  6 postupů - 6 bodů  
Hodnocení:  1bod = 7 Ká (max. 42  Ká) 
Umístění: v příkopu podél hradu na obou stranách mostu 
Rozhodčí: 2 rozhodčí 
Děti:  Ano - vzdálenost 15 m 
 
 

10. Létající kola  

Popis disciplíny: Úkolem střelce je zasáhnout kolo v pohybu. Zásah musí být z čelní strany kola, tak že šíp nevypadne. Jakmile střelec 
založí šíp, může rozhodčí vyhodit kolo. 

Vzdálenost:  cca 10 m 
Počet šípů:  7 
Terč:   7 koleček 
Čas. limit:  taková doba, po kterou se kolo pohybuje ve vymezeném prostoru 
Bodování:  zásah kola 2 body 
Max. bod. zisk:  14 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 6 Ká (max. 84 Ká) 
Rozhodčí: není 
Děti:  Ano - vzdálenost 8 m 
 

11. Střelba na mongola   

Popis disciplíny: Úkolem střelce je zasáhnout pytel v pohybu.  Jakmile střelec založí šíp, může rozhodčí rozjet mongola. 
Vzdálenost:  cca 15 m 
Počet šípů:  7 
Terč:   pytel s bodovacími zónami 
Čas. limit:  taková doba, po kterou se pytel pohybuje ve vymezeném prostoru 
Bodování:  1-5 bodů  
Max. bod. zisk:  35 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 3 Ká (max. 105 Ká) 
Děti:  Ano - vzdálenost 10 m 
 
 
Dle účasti si pořadatelé vyhrazují právo změny skladby disciplín. 


