Kostelec na Hané

30. Mistrovství České republiky dorostu v halové lukostřelbě
1.-2. února 2020 Kostelec na Hané
A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel: Český lukostřelecký svaz
Zajišťuje: TJ Sokol Kostelec na Hané LK 1997
Datum: 1.-2. února 2020
Místo konání: Sportovní hala Kostelce na Hané (49°30'55.347"N, 17°3'48.354"E)
Činovníci:
delegát ČLS:Hana Majarová
ředitel závodu:Karel Böhm
hlavní rozhodčí: Ing. Zdeňka Hegedüsová
technický delegát: Magda Robová
Přihlášky:Jmenovité přihlášky svých členů a kapitána výpravy zašlou oddíly a kluby do 19.1.2020 na
adresu: stk@czecharchery.cz a kopii na lk1997@seznam.cz. Za pozdní přihlášení bude udělena
pokuta dle SŘ ČLS.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.
Rozlosování:Provede technicky zajišťující spolek dne 27.1.2020
Ubytování:Pořadatel nezajišťuje. Možnosti jsou uvedeny v příloze rozpisu.
Stravování:Bude zajištěnou formou bufetu v prostorách sportovní haly. Na základě dostatečného
zájmu do 19.1.2020 zajistíme teplé stravování(sobota oběd, sobota večeře, neděle oběd-jídelníček
bude ještě upřesněn včetně ceny jídel) v přilehlém stravovacím zařízení100m od sportovní haly.
Harmonogram stravování bude synchronizován s časovým rozvrhem mistrovství. Závazně si tedy
objednejte po upřesnění jídelníčku včas do 19.1.2020. Při registraci na základě objednání oddíly
zakoupí stravenky pro jednotlivá jídla v objednaných počtech.
Úhrada: Úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena podle smlouvy o organizačním a technickém
zajištění MČR v roce 2020
Startovné: Jednotlivci 600Kč; družstva 200Kč

B. Technická ustanovení:
Předpis: Závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení tohoto rozpisu.
Sestava:H18
Reflexní luk – redukovaný terč Ø 40 cm RL
Kladkový luk – redukovaný terč Ø 40 cm KL
Holý luk – terč Ø 40 cm
Kategorie:
Reflexní luk-junioři, juniorky, kadeti, kadetky
kladkový luk-junioři, juniorky, kadeti, kadetky
holý luk-junioři, juniorky, kadeti, kadetky
Soutěže: Vyřazovací souboje-jednotlivců dle kategorií a oddílových družstev
Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2019/ 2020,
kteří jsou zařazení do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis
soutěží pro sezónu 2019/2020.
Omezení: Střelnice má kapacitu 156soutěžících ve dvou skupinách (kapacitní omezení dle SŘ ČLS, čl.
5.2.2). Omezeni budou tedy střelci s nejnižším výsledkem v žebříčku v nejvýše početně obsazené
skupině.

Časový rozpis:
Pátek: 31.1.2020
18:00 - 20:00 Prezentace v prostorách sportovní haly.

Sobota: 1.2.2020
7.50-8.20 Prezentace v prostorách sportovní haly.
08:20 Schůzka kapitánů
8.35–8.45 Kontrola nářadí 1.skupiny
8.45 -12.30Trénink + kvalifikace 1.skupiny
12.30 Slavnostní zahájení MČR
13.00-13.10 Kontrola nářadí
13.10- 16.50Trénink + kvalifikace 2.skupiny
Po skončení 2.skupiny eliminace jednotlivců 1/16 popř. 1/8
(zařazení do skupin dle kategorií, bude upřesněno po termínu přihlášek)

Neděle: 2.2.2020
08:00 Zahájení tréninku a následně eliminace jednotlivců 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, finále
13:30 Zahájení eliminace družstev 1/8, 1/4, 1/2, finále
Tituly: Viz článek 5.2.4 Soutěžního řádu ČLS
Poznámka: Časový rozvrh může být ještě upřesněn, o čemž budou všichni přihlášení včasvyrozuměni.

C. 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 střelnice 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.
7. Zákaz kouření v prostorách konání závodu.
8. Z průběhu MČR bude pořizován obrazový záznam za účelem zpravodajství a popularizace
lukostřeleckého sportu ve veřejném prostoru. Takto pořízené záznamy lze nalézt především na
webových stránkách www.czecharchery.cz, webových stránkách ČLS a facebookovém profilu
Lukostřelba Kostelec na Hané.
V Kostelci na Hané 12.12.2019

Martin Zahradník
předseda STK ČLS

Jiří František
vedoucí oddílu lukostřelby TJ Sokol Kostelec na Hané

Informace k ubytovacím kapacitám
http://www.pensionmanes.cz/ v Čechách pod Kosířem
http://www.1188.cz/777355-penzion-sport-kostelec-na-hane
http://www.hotelgol.cz/
http://www.hoteltennisclub.cz/cz/
http://lutopv.cz/penzion/
http://www.beleckymlyn.cz

