
Rozpis závodu  

 

 

 

 

 

                             pořádáno za dotační podpory Městské části Praha 10  

 

A) všeobecná ustanovení 

Pořadatel:     SK SLAVIA PRAHA LUKOSTŘELBA, z.s. 

Datum závodu:   6.10. 2019 
Místo konání:      sportovní areál SK Slavia Praha – lukostřelnice 
                             (vstup a vjezd na lukostřelnici je umožněn pouze vchodem z ulice vedoucí souběžně s tratí) 

Ředitel závodu:   pí. Mgr. Lucie Bímová 

Rozhodčí:      p. Václav Karola, pí. Ing. Alice Korbelová 

Přihlášky:          do 27.9.2019 
telefonicky na tel. 602 947 047, přes rCherz nebo  

e-mailem  slavia.lukostrelba@gmail.com (vyžadujte potvrzení o doručení) 

Ubytování:        nezajišťuje se  

Rozlosování:      dne 3.10.2019 

Startovné:                 250,- Kč 

Úhrada:           na náklady vlastní či mateřského klubu, v hotovosti při registraci    
 

B) technická ustanovení   

Předpis:                  závodí se podle pravidel a řádů WA, Soutěžního řádu, URS a tohoto rozpisu 

Sestavy: 
   reflexní  luk kladkový luk holý luk 

WA 720 juniorská kat. R(C/B)JM/W 70m/122cm 50m/80cm redukce 30m/60cm 

 kadetská kat. R(C/B)CM/W 60m/122cm 50m/80cm redukce  30m/60cm 

ŽWA720 starší žactvo R(C/B)SŽM/W 40m/122cm, 30m/80cm 50m/122cm, 30m/80cm 30m/80cm 

 mladší žactvo R(C/B)MŽM/W 30m/122cm, 20m/80cm 30m/122cm, 20m/80cm 20/80cm 

 žactvo do 10 let R(C/B)Ž10M/W 20m/122cm, 10m/80cm 20m/122cm, 10m/80cm xxx 

 žactvo do 8 let R(C/B)Ž8M/W 10m/80cm, 10m/122cm 10m/80cm, 10m/122cm xxx 

 

Časový rozpis:     8,30 - 8,45 hod.  – registrace závodníků dopolední skupiny - dorost 

                                               8,50 hod.  – nástup a kontrola nářadí 

                                               9,00 hod.  – zahájení střelby              

                                  12,30-12,45 hod.   – registrace závodníků odpolední skupiny - žactvo                                                  

                                             12,50 hod.  – nástup a kontrola nářadí 

                                             13,00 hod.  – zahájení střelby                                                                                       

Upozornění:  -    střelba po 6 šípech 

- u odpolední skupiny bude dodržen čas registrace, časy nástupu a zahájení střelby 

mohou být ovlivněny časovým posunem způsobeným dopolední skupinou 

Omezení:  -    přednost mají řádně a včas přihlášení členové pražských klubů v mládežnických 

kategoriích, kteří absolvovali nejméně 1 závod „Přeboru 2018“.   

-  závod má omezenu účast pouze na kategorii dorostu a žactva.  

Ceny:            věcné podle počtu startujících v jednotlivých kategoriích a sestavách 

Námitky:           podle pravidel a řádů FITA 
 

C) ostatní ustanovení 

 členství v ČLS se prokazuje platnou lukostřeleckou licencí 

 každý startuje na vlastní nebezpečí 

 občerstvení na střelnici je zajištěno 

                                                                                   
      Václav   K a r o l a, v.r.                                                           Lucie  B í m o v á, v.r. 

            předseda klubu                                                                                          ředitelka závodu 


