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Mimořádný provozní řád  
venkovní lukostřelnice LK CERE  

 

 

Chceme našim lukostřelcům umožnit, aby mohli začít co nejdříve trénovat a věnovat se 
střílení. K tomu je však nutné po nějakou dobu zavést organizační opatření tak, abychom 
zajistili všechny legislativní požadavky, nutné v dnešní době.  

 

Věříme, že náš společný zájem o střílení je natolik silný, že všichni budeme dodržovat a sami 
aktivně podporovat níže uvedená opatření. 

 

Z těchto důvodů s platností od středy 8.4.2020 zahajujeme pravidelné tréninky na naší 

střelnici s níže uvedenými  pravidly. 

 

Tato pravidla platí pro všechny aktivní střelce, trenéry a ostatní, kteří se vyskytují v areálu 
lukostřelnice LK CERE. Všichni střelci a trenéři jsou povinni se v prostoru lukostřelnice 
bezvýjimečně řídit pokyny vedení LK CERE, trenérů a tímto řádem. 

 
 

 

 
ZAKAZUJE SE! 

 
• Vstup do prostoru střelnice se zvýšenou teplotou nebo s příznaky 

respiračních onemocnění! 

• Vstup cizích osob, rodičů a doprovodu do prostoru střelnice! 

 

 

 

Základní pravidla chování 
 

 

• Vstup do prostoru střelnice na tréninky lukostřelby je povolen pouze střelcům v 
hodinách individuálně objednaných prostřednictvím objednávkového systému na 
webových stránkách LK CERE. 

• Během celé doby pobytu na střelnici je nutné mít zakryté dýchací cesty rouškou, 
(šátkem apod.). 

• Roušku je možné sejmout pouze na střelecké čáře před samotným zahájením 
střelby a po ukončení střelby je nutné si ji okamžitě nasadit.  

• Během tréninku netelefonujte. Před tréninkem si vypněte nebo ztlumte mobilní 
telefon. 

• V prostorách střelnice udržujte pořádek a ukládejte odpad do určených nádob. 
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Bezpečnostní pokyny pro střelce 
 

• Na trénink přicházejte přesně na vyhrazenou dobu, abyste se vyhnuli kontaktu 
s předchozí tréninkovou skupinou.  

• Neshlukujte se a nevytvářejte skupinky před areálem lukostřelnice. 

• Ke vstupu na střelnici budete vyzváni trenérem. 

• Po vpuštění na střelnici Vám bude přiděleno Vaše místo, kde si uložíte Vaše věci 
a připravíte si lukostřelecké vybavení na trénink. 

• Během tréninku se zdržujte pouze ve Vašem vyhrazeném prostoru, nevstupujte 
do prostoru jiných střelců a nevytvářejte diskusní skupinky. 

• Během celého tréninku, a zejména na střelecké čáře a během chůze pro šípy 
nemluvte s ostatními lukostřelci ani netelefonujte. 

• Se střelcem, který právě střílí, mluví pouze trenér. 

• Při jakémkoliv poškození náčiní toto oznamte zvednutí ruky trenérovi, 
nepokoušejte se střeleckou výbavu opravovat sami ani zbytečně nepokřikujte. 

• Po odstřílení šípů na střelecké čáře ihned odejděte do Vám vyhrazeného prostoru 
a tady vyčkejte na pokyn trenéra pro odchod pro šípy. 

• Nesahejte na cizí vybavení. 

 
 
 

 

Na dodržování výše uvedených pravidel je zodpovědný trenér a za jejich 
porušení může střelce z tréninku lukostřelby vyloučit bez nároku na náhradu. 
Osobám opakovaně porušujícím tato pravidla může být vstup do areálu 
střelnice zcela zakázán.  
 
 
Děkuji všem lukostřelcům, rodičům i návštěvníkům za dodržování těchto pravidel. 
 
Helena Bauerová  
předsedkyně  
Lukostřelecký klub CERE z.s. 
 
Tato pravidla vstupují v platnost dnem  8.4.2020 a platí do doby jejich odvolání, s čímž budou 
všichni seznámeni. 
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