Tělovýchovná jednota Opava, z.s.
Lukostřelecký oddíl

29. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
DOROSTU
V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ – 2020
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Pořadatel:

Český lukostřelecký svaz

Technické zajištění:

TJ Opava, z.s. – Lukostřelecký oddíl

Datum:

28. srpna – 30. srpna 2020

Místo konání:

Fotbalový stadion FK Slavia Opava, Wolkerova ulice, Opava-Kateřinky

Činovníci:

zástupce ČLS:
ředitel závodu:
tech. delagát ČLS:
hlavní rozhodčí:
rozhodčí:

Přihlášky:

jmenovité přihlášky svých členů a kapitána výpravy zašlou oddíly a kluby
do 17. srpna 2020 na adresu: stk@czecharchery.cz a kopii na adresu:
loopava@seznam.cz

Jaroslav Pánik
Pavel Hradil
Magda Robová
Kateřina Končalová
Miroslav Háva, Jana Bednářová, Petr Kuhejda,
Robert Koleňák, Andrea Foltýnová,
Zdeňka Hegedüsová, František Hegedüs

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.
Ubytování:

nabízíme možnost ubytování v hotelu KORUNA Opava za zvýhodněnou cenu pro
účastníky MČR (viz přiložená nabídka).
V případě zájmu rezervujte prosím ubytování elektronicky: koruna@hotelkoruna.cz.
Do předmětu mailu zadejte MČR LUKOSTŘELBA, a to nejpozději do 10. 8. 2020.
Po tomto datu je objednávka také možná, ceny jsou garantovány i po tomto datu, ale
záleží na obsazenosti hotelu.

Občerstvení:

bude zajištěno v prostorách střelnice

Startovné:

možno hradit převodem na účet č.: 235532730/0300 nejpozději do 21. srpna 2020
(faktura bude připravena při prezenci).
Do kolonky variabilní symbol uveďte IČO vysílající organizace, do zprávy pro příjemce
napište „startovné a název oddílu“
Po tomto datu platba startovného hotově na místě.
jednotlivci:
družstva:
mix tým:

700 Kč
300 Kč
300 Kč

Tělovýchovná jednota Opava, z.s.
Lukostřelecký oddíl

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Předpis:

závodí se podle pravidel WA, uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro rok 2020 a podle
ustanovení tohoto rozpisu
Kategorie:
reflexní a kladkový luk, kadeti, kadetky, junioři, juniorky
Sestava:
WA 720 (12x6 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 na rok 2020, kteří jsou zařazeni do
postupového klíče pro MČR. Podmínkou připuštění k závodu je platný členský průkaz ČLS
s licencí pro rok 2020.
Plánovaný časový rozpis:
Čtvrtek 27. 8. 2020
16:00 - 19:00 neoficiální trénink
Pátek 28. 8. 2020
11:00 - 13:00
prezentace
13:00 - 13:30
kontrola nářadí
13:15
schůzka kapitánů
13:30
slavnostní zahájení
14:00 - 14:30
trénink (3 sady)
14:30
kvalifikace
Sobota 29. 8. 2020
08:15
schůzka kapitánů
08:30
zahájení eliminace jednotlivců, družstev a mix týmů
Neděle 30. 8. 2020
08:15
schůzka kapitánů
08:30
finálové souboje jednotlivců, družstev a mix týmů
Skutečný počet skupin, rozlosování do skupin a konečný časový harmonogram bude oznámen po uzávěrce
přihlášek

C. TITULY:
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, kouření a pití alkoholických nápojů v prostorách střelnice.
4. Přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška přes rcherz
nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.
5. Všichni účastníci MČR, trenéři, doprovod, hosté jsou povinni dodržovat platné hygienické předpisy vydané
MZČR v době konání MČR
V Opavě dne 14. 7. 2020

Martin Zahradník v.r.
předseda STK ČLS

Pavel Hradil v.r.
ředitel závodu

Tělovýchovná jednota Opava, z.s.
Lukostřelecký oddíl

D. UBYTOVÁNÍ:
HOTEL KORUNA OPAVA
Nám. Republiky 17, Opava
Tel.: 553 621 132, 777 747 047, e-mail: koruna@hotelkoruna.cz, www.hotelkoruna.cz

NABÍDKA POKOJŮ A CENY ZA UBYTOVÁNÍ:
9x jednolůžkový pokoj Comfort za cenu 800,-/pokoj/noc. (9 osob)
2x dvoulůžkový pokoj Comfort za cenu 1.300.-/pokoj/noc (4 osoby)
7x dvoulůžkový pokoj Comfort s přistýlkou za cenu 1.800,-/pokoj/noc. (21 osob)
5x dvoulůžkový pokoj Deluxe za cenu 1.300,-/pokoj/noc. (10 osob)
1x jednolůžkový Apartmán za cenu 900,-/pokoj/noc. (1 osoba)
4x Apartmán s manželskou postelí, za cenu 1.400,-/pokoj/noc (8 osob)
Ceny jsou uvedeny s DPH, bez snídaně. Pokud si budete přát snídaně, můžete se domluvit. Do mailu napište,
zda máte zájem o snídani.

E. OSTATNÍ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
HOTEL BELARIA
Žimrovická 663, Hradec nad Moravicí
Tel.: 553 652 536,e-mail: recepce@belaria.cz, www.belaria.cz

WELLNESS HOTEL OPAVA
Žižkova 8, Opava
Tel: 737 286 016, e-mail: recepce@hotel-opava.cz, www.hotel-opava.cz

HOTEL KATERAIN
Ratibořská 37, Opava
Tel.: 703 685 685, e-mail: katerain@katerain.cz, www.katerain.cz

PARKHOTEL OPAVA
Lípová 105, Opava
Tel.: 553 616 391, 606 674 032, e-mail: parkhotelopava@seznam.cz, www.parkhotelopava.cz

