84. mistrovství
České republiky
v terčové lukostřelbě dospělých
A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Český lukostřelecký svaz

Technické zajištění:

Lukostřelecký klub Znojmo z.s.

Datum:

24. – 26. srpen 2018

Místo konání:

Městský stadion v Horním Parku, F.J.Curie, Znojmo,
66902

Činovníci:

Přihlášky:

ředitel závodu:
zástupce ČLS:
technický delegát:

Martin Zahradník
Zdeněk Horáček
Magda Robová

hlavní rozhodčí:

Kateřina Končalová

rozhodčí:

Dagmar Heřmánková
Martina Macková
Kristina Reitmeier
Robert Koleňák
Petr Kuhejda
Vít Pešaut
David Vostřez

jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva
zašlou oddíly a kluby do 12. 8. 2018 na adresy:
Martin Zahradník
stk@czecharchery.cz

LK Znojmo
lkznojmo@seznam.cz

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.
Konečná úprava složení družstev je možná při prezenci.
Za pozdní přihlášení bude udělena pokuta dle SŘ ČLS.
Rozlosování:

provede technicky zabezpečující klub 22. 8. 2018

Ubytování:

Zajišťujeme na základě závazné objednávky od klubů do naplnění
rezervované kapacity 90 lůžek.
Cena: 310 Kč za osobu.

Stravování:

Na základě závazné objednávky od klubů do
Snídaně (sobota+neděle) v ceně 90,- Kč za
(sobota) v ceně 110,- Kč za osobu. Na výběr jsou
– prosím specifikujte spolu s příhláškou – na
připravit vegetariánské menu

:

termínu přihlášek.
osobu/den. Oběd
dvě obědová menu
žádost je možné

M1:

Hovězí vývar s nudlemi, Kuřecí prsíčka na grilu
podávaná s dušenou rýží, přírodní šťávička
M2:
Hovězí vývar s nudlemi, Smažený vepřový řízek, selský
bramborový salát (bez majonézy)
Snídaně a obědy jsou zajištěny v restauraci Cafe Hall v těsné blízkosti
stadionu, ulice F.J.Curie 5.
Úhrada platby za objednanou stravu je možná převodem na
účet klubu vedený u KB a.s.
č.ú.: 115-1640830277/0100 do 21.8.2018 (faktura bude
nachystána při prezenci).
Později je možná pouze úhrada v hotovosti při prezenci.
V prostoru střelnice bude k dispozici občerstvení zaměřené na
zdravou výživu. Smoothies, chia pudinky, celozrnné zeleninové
wrapy, RAW tyčinky, pochutiny ve zdravé variantě.
Pitný režim pro účastníky závodu bude zajištěn v ceně startovného.
Parkoviště:

Do vyčerpání kapacity bude k dispozici parkovací plocha
30x50m v těsné blízkosti střelecké čáry(viz plánek). Tato
plocha bude každý den uzamčena. Na základě požadavku
budou předem vyhrazena místa pro vozíčkáře.
Dlouhodobé parkování je možné na náměstí Svobody (POZOR druhé
parkoviště na náměstí je dražší – správné parkoviště viz plánek). Je
to nejlevnější placené parkoviště ve Znojmě. Placené jsou pátky 8-17
a soboty 8-12, ale maximum je 30,-Kč za den. Jiné parkování
individuálně v okolí konání akce.

Startovné:

jednotlivci
družstva
mix-team

700,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

Platba startovného je možná převodem na účet klubu vedený
u KB a.s. č.ú.: 115-1640830277/0100 do 21.8.2018 (faktura
bude nachystána při prezenci). Variabilní symbol je IČO
klubu/oddílu.
Po 21.8. je možná pouze úhrada v hotovosti při prezenci.
B. Technická ustanovení:
Předpis:

závodí se podle Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení tohoto
rozpisu

Kategorie:

Reflexní luk – senioři/seniorky, muži/ženy
Kladkový luk - senioři/seniorky, muži/ženy

Sestava:

WA 720 (12 x 6 šípů)

• Eliminace jednotlivců (set systém RL, kumulativní KL) 64 postupujících při
účasti 54 a více střelců, 32 postupujících při účasti 27 a více střelců, 16
postupujících při účasti 13-26 střelců, 8 postupujících při účasti 7-12 střelců, 4
postupující při účasti 3-6 střelců.
• Eliminace mix týmů (set systém RL, kumulativní KL) maximálně 8 postupujících
týmů v kategorii
• Eliminace družstev (set systém RL, kumulativní KL) 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 2017/2018

Plánovaný časový rozpis:
Pátek 24.8.2018
14:00 – 15:00
15:00 - 15:30
15:15
15:30
15:40 - 16:10
16:10

prezentace
kontrola nářadí
schůzka kapitánů
slavnostní zahájení
trénink
kvalifikace

08:00
08:15
10:00

schůzka kapitánů
eliminace Mix týmů do 1/2
eliminace Družstev do 1/2
přestávka na oběd
eliminace jednotlivců do 1/2

Sobota 25.8.2018

15:00
Neděle 26.8.2018
08:00
08:15
následují

schůzka kapitánů
Finálové souboje MIX týmů
Finálové souboje družstev
přestávka na oběd
následují
Finálové souboje jednotlivců
Skutečný počet kvalifikačních skupin, rozlosování do skupin a konečný časový
harmonogram bude oznámen po uzávěrce přihlášek.

Tituly a ceny:
Dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.2.4.
Upozornění:
1. všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci startují v řádném
sportovním úboru
2. zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní.
3. Zákaz vstupu se zvířaty.
4. Přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za
oddíl/klub. Přihláška přes rcherz nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto
rozpisu.
5. Zákaz kouření v areálu stadionu.
Ve Znojmě dne 10. 7. 2018
Martin Zahradník
předseda STK ČLS

Martin Zahradník
ředitel závodu

Akce proběhne za podpory města Znojmo

Partneři akce

