25. mistrovství
České republiky
v terčové lukostřelbě žactva
A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Český lukostřelecký svaz

Technické zajištění:

Lukostřelecký klub Znojmo z.s.

Datum:

27. - 28. srpen 2016

Místo konání:

fotbalový stadion Čafka, nám. Kpt.Otm.Chlupa 11,
Znojmo, 66902

Parkoviště:

v celém okolí stadionu jsou neplacená parkovací stání

Činovníci:

ředitel závodu:
zástupce ČLS:

Martin Zahradník
Martina Macková

hlavní rozhodčí:

Zdena Hegedüsová

rozhodčí:

František Hegedüs
Alice Korbelová
Petr Musil
Martin Hrbata

Přihlášky:

jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva
zašlou oddíly a kluby do 21. 8. 2016 na adresy:
Martin Zahradník
stk@czecharchery.cz

LK Znojmo
lkznojmo@seznam.cz

Rozlosování:

provede technicky zabezpečující klub 24. 8. 2016

Ubytování:

Zajišťujeme na základě závazné objednávky od klubů do
naplnění rezervované kapacity cca 100 lůžek. Cena: 350 Kč se
snídaní za osobu.

Stravování:

Zajišťujeme na základě závazné objednávky od klubů. Obědy
(sobota a neděle) a večeře (pouze sobota) ve školní jídelně ve
vzdálenosti 100m od místa konání za cenu 80 Kč za jídlo.
Vv prostoru střelnice bude k dispozici bufet. Pitný režim pro
účastníky závodu bude zajištěn.

Startovné:

jednotlivci
družstva
mix-team

400,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

B. Technická ustanovení:
Předpis:

závodí se podle Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení
tohoto rozpisu

Kategorie:

Reflexní luk – mladší žáci/žákyně, starší žáci/žákyně
Kladkový luk - mladší žáci/žákyně, starší žáci/žákyně

Sestava:

ŽWA 720 (6 x 6 šípy, formát AB-CD, CD-AB)

• Eliminace jednotlivců (set systém) 32 postupujících při účasti 27 a více
střelců, 16 postupující při účasti 13-26 střelců, 8 postupujících při účasti
7-12 střelců, 4 postupující při účasti 3-6 střelců.
• Eliminace mix týmů (set systém) maximálně 8 postupujících týmů v
kategorii
• Eliminace družstev (set systém) maximálně 16 postupujících družstev
v kategorii
Soutěž:

jednotlivci, oddílová družstva, oddílové mix-týmy (omezení
dle SŘ ČLS, čl.5.2.3)

Startují:

řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí, kteří
jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR viz Uspořádání a
rozpis soutěží pro sezónu 2015/2016

Plánovaný časový rozpis:
Pátek 26.8.2016
16:00 – 19:00
17:00 - 19:00
Sobota 27.8. 2016
08:00 - 08:30
08:45
09:00
09:30
10:00
14:00
Neděle 28.8.2016
08:30 - 9:00
09:00

řízený neoficiální trénink
registrace
registrace
slavnostní zahájení
schůzka kapitánů, kontrola nářadí
trénink 30 minut
zahájení kvalifikačních kol
polední přestávka
eliminace družstev a mix týmů
trénink
eliminace jednotlivců
slavnostní vyhlášení

Tituly a ceny:
Dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.2.4.

Upozornění

• všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci startují v
řádném sportovním úboru a obuvi.
• účast maximálně 100 lukostřelců, tedy do naplnění kapacity střelnice,
účast bude omezena v nejobsazenější kategorii dle pořadí v žebříčku ČR
• střílet se bude směrem na západ, počítejte s možností oslnění

Ve Znojmě dne 10. 7. 2016

Martin Zahradník
předseda STK ČLS

Martin Zahradník
ředitel závodu

