30. mistrovství České republiky žactva
v terčové lukostřelbě 2021
Pořadatel:

Český lukostřelecký svaz

Technické zajištění: Lukostřelba Kroměříž z.s.
Datum:

11-12.září.2021

Místo konání:

Pionýrská louka
Kojetínská2679, Kroměříž
Souřadnice: 49.303324, 17.383376

Činovnici:

ředitel závodu:
zástupce ČLS:
technický delegát ČLS:
hlavní rozhodčí:
rozhodčí:

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva zašlete do
30.srpna 2021 na kontakt stk@czecharchery.cz a kopii na
miroslav.vasko@seznam.cz.

Miroslav Vaško
Magda Robová
Magda Robová
Hegedüsová Zdeňka
Dana Masárová, Miroslav Háva
Zdeněk Mejzlík, Andrea Foltýnová
Petr Skácel

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.
Rozlosování:

provede pořadatel nejpozději 08.09.2021

Ubytování:

Je zajištěno v Domově mládeže při střední hotelové škole v Kroměříži.
Adresa: Pavlákova 3942/1, 767 01 Kroměříž
Objednávky na ubytování zasílejte co nejdříve nejpozději však do
31.8.2021.
Cena ubytování: 1 noc za 360,-Kč osoba/noc (3 lůžkové pokoje)
2 noci za 340,-Kč osoba/noc (3 lůžkové pokoje)
Pro objednávku ubytování použijte email: doplnkovacinnost@hskm.cz
Spolu s ubytováním můžete objednat:
Snídaně formou bufetu za 120,-Kč (bude na domově mládeže)
Obědza 88,- Kč (bude vydáván na střelnici)
Sobota 11.9.2021
100 g Hovězí guláš, 150 g chléb
Neděle 12.9.2021
100 g Smažený vepřový řízek, maštěné
brambory, sterilovaná okurka
Teplá večeře za 77,- Kč (bude vydávána na domově mládeže)
Sobota 11.9.2021
100 g Přírodní kuřecí prsa, dušená rýže, míchaný
salát

Občerstvení:

Zajišťuje střední hotelová škola v Kroměříži.

.

Oběd za 88,- Kč (bude vydáván na střelnici)
Sobota 11.9.2021
100 g Hovězí guláš, 150 g chléb
Neděle 12.9.2021
100 g Smažený vepřový řízek, maštěné
brambory, sterilovaná okurka
Pro neubytované objednávejte na: doplnkovacinnost@hskm.cz
Dále budou k dispozici párek v rohlíku, káva, čaj, cukrovinky

Úhrada:

Úhrada nákladů na rozhodčí bude provedena dle platných předpisů.

Startovné:

Možné hradit převodem na účet č.: 2201527035/2010nejpozději do 6.
září 2021 (faktura bude předána při prezentaci).
Variabilní symbol – IČO vysílající organizace
Do zprávy pro příjemce uveďte „startovné MČR žactva a název oddílu“.
Po tomto datu platba startovného hotově na místě.
Jednotlivci
Družstva
Mix-team

700,-Kč
300,-Kč
300,-Kč

Startovné hradí vždy jedna osoba za celý klub/oddíl najednou!

Technická ustanoveni
Předpis:

Závody probíhají dle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a tohoto Rozpisu
závodů

Sestavy:

WA 720 (12x6 šípů)

Kategorie:

mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně

Divize:

reflexní luk

Soutěž:

jednotlivci, oddílová družstva, mix-teamy (omezení dle SŘ, ČLS,čl.5.2.3)

Startují:

řádně přihlášení lukostřelci, s platnou lukostřeleckou licencí, kteří jsou
zařazeni do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis soutěží pro
sezónu 2020/2021

Časový rozvrh:
Sobota:

11. září 2021

08:30 – 09:00 prezentace závodníků
09:00 – 09:20 schůzka kapitánů
09:20

slavnostní zahájení

09:30 – 09:45 kontrola nářadí
09:45

trénink 3 sady, zahájení závodu

do 45min po ukončení kvalifikace budou následovat eliminační souboje
Po skončení sobotního programu bude zahájeno předání medailí za tratě a kvalifikace
jednotlivců
Neděle:

12. září 2021

08:50

trénink 2sady

09: 00

eliminace jednotlivců, družstev a mix-teamů , finálové souboje

Vyhlášení výsledků
-

do 30 minut po ukončení soutěží.

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. Všichni účastníci MČR, trenéři, doprovod, hosté jsou povinni dodržovat platné hygienické
předpisy vydané MZČR v době konání MČR.

V Kroměříži dne 16.6.2021

Radek Genzer
předseda oddílu Lukostřelba Kroměříž z.s.

