29. Mistrovství České republiky v halové lukostřelbě
dospělých 9. - 10.3.2019 Hradec Králové
A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Tech. zajištění:
Termín:

Český lukostřelecký svaz
Bows club Chimera
9.-10.3.2019

Místo:

sportovní hala Slávie (50.2105143"N, 15.843707600000016"E)
V.Nejedlého 1216 Hradec Králové
parkování přímo před halou Slávie v sobotu do 12 hod placené

Činovníci:

ředitel závodu: Petr Dlesek
delegát svazu:Ing. Zdeněk Horáček
hlavní rozhodčí: Ing. Kateřina Končalová
technický delegát: Magda Robová

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky svých členů, družstva a kapitána výpravy zašlou
oddíly do 24.2.2019 na adresu:
stk@czecharchery a kopii dlesek@seznam.cz.
dle Soutěžního řádu ČLS (č. l. 5.1) je nutné společně s přihláškou jednotlivců
zaslat i přihlášku družstev včetně jmen střelců družstva. Finální úprava jmen je
možná při prezentaci, ale už ne počet družstev.
Pozor na změnu SŘ ČLS – družstva jsou vždy tříčlenná!

Rozlosování:

provede technicky zajišťující spolek do 5.3.2019

Ubytování:

Zajištěno www.hotelovydum.cz, cena ubytování 295Kč na osobu zhruba 200
míst při jednom člověku na pokoji cena vyšší, ubytování je potřeba rezervovat
co nejdříve jinak bude hotel pronajat nestřílejícím osobám
recepce@hotelovydum.cz nebo +420 49 55 111 75, +420 792 223 721
možnost i další hotely v blízkém okolí

Startovné:

600,-Kč jednotlivec, 300,-Kč družstvo možno platit na místě, nebo převodem
nejpozději 5 dnů předem na účet 2500772313/2010 do poznámky dopsat
jméno střelce

Stravování:

možno v místní restauraci nebo přilehlé okolí

B.

Technická ustanovení:

Předpis:

závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro rok
2018/2019 podle ustanovení tohoto rozpisu

Sestava:

H18
Reflexní luk: 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

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 2018/2019,
kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR, viz Uspořádání a rozpis
soutěží pro sezonu 2018/2019 čl.1.2.1

Omezení:

kapacita závodu - 312 střelců, 50 terčovnic

Časový rozpis:
Pátek:
17:00 - 21:00

8.3.2019
Prezentace

Sobota :
07:30
08:00 – 8:15
8:15 – 11:45
11:45
12:15 – 12:30
12:30 – 15:45
16:30

9.3.2019
Schůzka kapitánů
Kontrola nářadí 1.skupina
Trénink + kvalifikace 1.skupiny
Slavnostní zahájení MČR
Kontrola nářadí 2.skupina
Trénink + kvalifikace 2.skupiny
Eliminace jednotlivců

- zařazení do skupin dle kategorií, bude upřesněno po termínu přihlášek
Neděle:
08:00

10.3.2018
eliminace jednotlivců, finále a soutěž družstev
přesný čas bude určen podle počtu přihlášených

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30min po skončení závodu.
Poznámka:

Časový rozvrh může být ještě upřesněn, o čemž budou všichni přihlášení
včas vyrozuměni.

Námitky:

dle pravidel a řádů ČLS

Tituly:

Viz článek 5.2.4 Soutěžního řádu ČLS

Upozornění:
1. Všichni závodníci startují na vlastní materiálové a zdravotní nebezpečí.
2. Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech a po přezutí do sálové obuvi.
3. Zákaz použití CAMO BAREV na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní.
4. V prostorách konání závodu je zákaz vstupu a pohybu zvířat.
5. Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška přes
RCHERZ nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.
6. Zákaz kouření v prostorách konání závodu

