28.

Mistrovství
České republiky

v halové lukostřelbě dospělých

10.-11.3.2018 PROSTĚJOV

Mistrovství ČR se uskuteční pod záš�tou náměstkyně primátorky statutárního města Prostějov
Mgr. Ivany Hemerkové

PROPOZICE
Za podpory:

A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Tech. zajištění:
Termín:
Místo konání:

Český lukostřelecký svaz
Lukostřelba Prostějov z.s.
10.-11.3.2018
sportovní hala Hotelu Tennis club Prostějov
Za Kosteleckou 4161/49, Prostějov - www.hoteltennisclub.cz

Činovníci:

ředitel závodu:
zástupce ČLS:
hlavní rozhodčí:
technický delegát:

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky svých členů a kapitána výpravy zašlou oddíly/kluby
do 25.2.2018 na adresu:
stk@czecharchery a kopii magdarobova@seznam.cz.

Mgr. Hana Majarová
Bc. Jan Šípek
Ing. Kateřina Končalová
Magda Robová

Dle Soutěžního řádu ČLS čl. 5.1 musí být družstva do soutěží nahlášena
spolu s přihláškou jednotlivců. Počty družstev přijaté ke dni uzávěrky
přihlášek jsou konečné.
V případě hostování, lze doplňovat družstva maximálně týden před závodem.
Po termínu přihlášek nelze přihlásit nové družstvo do jakékoli kategorie.
Finální úprava složení družstev je možná při prezenci.
Za pozdní přihlášení bude udělena pokuta dle SŘ ČLS.
Rozlosování:

provede technicky zajišťující spolek dne 5.3.2018

Ubytování:

Hotel Tennis club Prostějov
tel.: +420 582 402 511
Dvoulůžkový pokoj: 600 Kč osoba/noc*
Jednolůžkový pokoj: 750 Kč osoba/noc
* cena pla� při plném obsazení pokoje
Uvedená cena je včetně bohaté snídaně bufetového typu.

Stravování:

viz. příloha

Startovné:

jednotlivci
družstva

600 Kč
300 Kč

B. Technická ustanovení
Předpis:

závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro rok
2017/2018 podle ustanovení tohoto rozpisu

Sestava:

H18
Reﬂexní luk:

Kategorie:

reﬂexní luk – muži, ženy, senioři, seniorky
holý luk – muži, ženy, senioři, seniorky
kladkový luk – muži, ženy, senioři, seniorky

Soutěž:

jednotlivci, družstva

Startují:

řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2017/ 2018,
kteří jsou zařazení do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis
soutěží pro sezónu 2017/2018.

Omezení:

kapacita závodu - 240 lukostřelců

muži/ženy - redukovaný terč Ø40cm
senioři/seniorky – plný terč Ø40cm, na žádost redukovaný
terč Las Vegas (žádost zašlete společně s přihláškou)
Kladkový luk: redukovaný terč Ø40cm
Holý luk:
plný terč Ø40cm

Časový rozvrh:
Pátek:

9.3.2018

17:00 - 20:00

Prezentace

Sobota :

10.3.2018

07:00 – 07:30

Prezentace

07:45

Schůzka kapitánů

08:00 – 11:00

Trénink + kvaliﬁkace 1.skupiny

11:20

Slavnostní zahájení MČR

12:00 – 15:00

Trénink + kvaliﬁkace 2.skupiny

15:30 – 18:30

Trénink + kvaliﬁkace 3.skupiny

18:40

Eliminace jednotlivců

*Během tréninků proběhne kontrola nářadí
(zařazení do skupin dle kategorií, bude upřesněno po termínu přihlášek)
Neděle:

11.3.2018

08:00

Zahájení eliminací jednotlivců 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, ﬁnále

13:30

Zahájení eliminace družstev 1/8, 1/4, 1/2, ﬁnále

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30min po skončení závodu.
Jednotlivé časy jsou orientační, může dojít ke změně v návaznos� na počet přihlášených, obsazení
jednotlivých kategorií a průběhu soutěže.
Tituly:

vítězové v soutěžích jednotlivců a družstev ve vypsaných kategoriích obdrží
�tul Mistr ČR v halové lukostřelbě pro rok 2018, zlaté medaile a diplomy

Námitky:

dle pravidel a řádů ČLS

Upozornění:

všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Vstup do haly bude umožněn
pouze v čisté sportovní obuvi. Do haly je zákaz vstupu se zvířaty.
Zákaz použi� CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní.
Přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za
oddíl/klub. Přihláška přes rcherz nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění
tohoto rozpisu.

V Prostějově dne 20.1.2018

Mgr. Hana Majarová
ředitel závodu

Mar�n Zahradník
předseda STK ČLS

Příloha - strava
Aby byl zajištěn hladký průběh závodu, připravili jsme ve spolupráci s Hotelem Tennis club pro
všechny účastníky a doprovod výhodné menu pro oba závodní dny. V případě zájmu zašlete počet
jednotlivých jídel spolu s přihláškami k závodu. Hotelová restaurace tak bude připravena a nebude
docházet k dlouhému čekání. Platba proběhne v rámci akreditace, kdy vám budou předány stravenky
na jednotlivé dny a menu.
Cena menu - 110 Kč
Sobota 10.3.2018
Oběd
Pol.
M 1)
M 2)
M 3)

Frankfurtská
Hovězí na houbách, karlovarský knedlík
Vepřový plátek s pražskou šunkou, pečené brambory
Caesar salát s kuřecím masem

Večeře
MV 1) Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, okurek
MV 2) Přírodní kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, mačkané brambory s máslem
Neděle 11.3.2018
Oběd
Pol.
M 1)
M 2)
M 3)

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi
Filírované kuřecí prso, těstoviny se smetanovým špenátem
Pikantní vepřové plátky, dušená rýže
Vepřový plátek se slaninou, cibulí a hermelínem, opečené brambory

Příklad objednávky:

sobota - 10xM1, 12xM2, 5xMV2
neděle - 6xM1, 20xM2, 3xM3

