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Provozní řád sportoviště

 

Lukostřeleckým sportovištěm v letní sezóně je myšlena lukostřelnice ve sportovním 
areálu Štruncových sadů složená z vlastního střeliště, valu a okolního vyvýšeného terénu, dále 
pak z klubovny (horní patro zázemí), skladu materiálu a šatny (dolní patro). V zimní sezóně 
je sportovištěm myšlena II. tělocvična na 1. ZŠ, přilehlá nářaďovna a sklad luků, šatny a 
spojovací chodby před tělocvičnami. 

 
Řád sportoviště se vztahuje nejen na střelce, ale i na všechny další osoby, které na 

sportoviště vstoupí. 
 
Následující pravidla jsou platná pro obě sportoviště: 

1. Po dobu tréninků jsou všichni návštěvníci sportoviště povinni dodržovat tato 
bezpečnostní pravidla: 

a. nestřílejícím osobám je v době tréninků anebo závodů zakázán vstup do 
prostoru před poslední střeleckou čárou (metou), vyjma rozhodčích, trenérů a 
organizátorů závodu, 

b. je zakázáno pohybovat se před střeleckou čárou (metou), pokud některý ze 
střelců střílí anebo jehož postoj naznačuje úmysl střílet, 

c. pokud se někdo pohybuje před střeleckou čárou, je zakázáno zvedat luk do 
střelecké polohy. Zde dáváme pozor hlavně na osoby, které za terčovnicemi 
hledají šípy. 

d. je zakázáno mířit jinam než do terčovnice, 
e. luk lze napínat pouze na střelecké čáře (metě), 
f. Je zakázáno běhat pro šípy 
g. Luk nesmí být napínán v úhlu větším než 5° nad úhel výletu šípu. 

2. V průběhu závodů odpovídá za bezpečnost a dodržování sportovních předpisů ředitel 
závodu ve spolupráci s hlavním rozhodčím. 

3. V průběhu tréninku odpovídá za bezpečnost a dodržování sportovních předpisů ze 
strany svěřených trénujících určený trenér (řídící střelby). 

4. Po dobu tréninků má dohled nad trénujícími pouze určený trenér. Do jeho trenérské 
práce je zakázáno zasahovat. 

5. Každý střelec je povinen dorazit na trénink včas a připraven, tedy ve vhodném 
sportovním oblečení a obuvi, které zároveň respektuje počasí tak, aby střelec mohl celý 
trénink trénovat bez omezení. Dále pak s lukostřeleckým nářadím, pitím a dalšími 
pomůckami, které bude pro trénink potřebovat (např. pomůcky na posilování). 

6. Při opakovaném porušení pravidel bezpečnosti, provozního řádu či základních 
pravidel slušného chování má trenér právo vykázat kohokoli ze střelnice. 

7. V prostoru sportoviště je zakázáno kouřit a požívat omamné látky či tvrdé alkoholické 
nápoje. 

8. Každý návštěvník sportoviště by se měl chovat tak, aby jeho činností nedošlo k újmě 
vlastní či jiné osoby a také aby nedošlo k poškození majetku nad obvyklou míru či ztrátě 
majetku klubu či jiné fyzické osoby. 

9. Střelci si skládají nářadí (luky) mimo prostory určené pro jejich skladování. 
10. Při zjištění jakékoli závady na sportovišti či majetku klubu je každý povinen tuto 

závadu nahlásit správci střelnice či trenérovi, který právě vede trénink, popřípadě řediteli 
závodu. 

11. Na celém sportovišti je nutno udržovat čistotu a pořádek, hlavně v těchto bodech: 
a.  Lukostřelecké náčiní má být uloženo v kufrech v regálu či ve skříni, popřípadě 

na stojanu na luky. Kufr ani batoh od lukostřeleckého nářadí se nesmí 
povalovat mimo regál (skříň) či mimo místo určené pro jeho uskladnění. 
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b. Každý návštěvník sportoviště odpovídá za to, aby po něm nezůstal volně se 
povalující odpad. (pet lahve, obaly od jídla, kapesníky, atd). 

c. Pokud některý ze střelců použije klubové nářadí či materiál (kufr s nářadím, 
dílna, materiál ve valu atd.) je povinen ho po skončení své práce uklidit na 
původní místo. 

12. Každý člen klubu starší 15 let je povinen starat se o chod lukostřelnice, tedy o běžnou 
údržbu a dále pak o sekání (muži) a o úklid zázemí (ženy). Mezi povinnosti členů patří 
sledovat seznam termínů jednotlivých akcí (údržba, sekání a úklid) a pečlivě je v určenou 
dobu dle pokynů provést. Při nemožnosti provést určený úkon (např. nemoc) je člen povinen 
tuto situaci nahlásit správci střelnice. 

13. Každý účastník brigády na sportovišti je povinen respektovat pokyny vedoucího 
brigády. 

14. na sportoviště je zákaz vstupu s volně se pohybujícími zvířaty, 
 

 
Následující pravidla jsou platná pouze pro sportoviště ve Štruncových sadech: 

15. Individuálně trénující musí v průběhu tréninku dodržovat všechna pravidla 
bezpečnosti, obzvláště pokud se na sportovišti sejde s jinou individuálně střílející osobou. 

16. Mimo závody je každý povinen mýt a uklízet po sobě nádobí, které použije v bufetu. 
 
 

Následující pravidla jsou platná pouze pro sportoviště na 1. ZŠ: 
17. Při vstupu na sportoviště jsou všichni návštěvníci povinni dodržovat školní řád 1. ZŠ, 

stejně tak jako pokyny zástupců 1. ZŠ (vedení školy, učitelů či školníka). 
18. Všichni sportovci mají za povinnost dorazit na trénink v sálové obuvi. Pokud tak 

neučiní, budou na tréninku chodit bez bot. 
 
 

Při porušení řádu sportoviště, které povede k poškození či ztrátě majetku klubu bude klub 
tuto ztrátu vymáhat na viníkovi či jeho zákonných zástupcích. 

Při porušení řádu sportoviště může klub postihnout nečlena klubu zákazem vstupu na 
sportoviště a člena klubu sankcí podle platného disciplinárního řádu ČLS. 

 
Platnost od 8. 2. 2014 
 
Zpracoval 8. 12. 2013: Jan Šípek 

 


