PROPOZICE

87. Mistrovství ČR
dospělých v terčové
lukostřelbě 2021
27.- 29.8.2021 Prostějov
kvaliﬁkace a eliminace
fotbalové hřiště, ul. Olympijská, Prostějov
ﬁnálové souboje
náměstí T.G.M. v Prostějově

A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Tech. zajištění:
Datum:
Místo konání:

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

Český lukostřelecký svaz
Lukostřelba Prostějov, z.s.
27. - 29.8.2021
kvaliﬁkace a eliminace - fotbalové hřiště, ul. Olympijská, Prostějov
ﬁnálové souboje - náměstí T.G.M. v Prostějově

Hana Majarová
David Špinar
Kateřina Končalová
Magda Robová
jmenovité přihlášky svých členů a kapitánů družstva zašlou oddíly a kluby
do 16.8.2021 na adresu:
Martin Zahradník - stk@czecharchery.cz
Magda Robová - magdarobova@seznam.cz

Dle Soutěžního řádu ČLS čl. 5.1, musí být družstva do soutěží nahlášena společně s přihláškou
jednotlivců. Počty družstev jsou ke dni uzávěrky konečné. Později již nelze přihlásit nové družstvo.
Družstvo je tříčlenné. V případě hostování lze doplňovat členy družstva nejpozději týden před závodem.
Finální úprava složení družstev je možná při prezentaci. Za pozdní přihlášky jednotlivců bude udělena
pokuta dle SŘ ČLS.
Rozlosování:
Ubytování:
Stravování:

provede pořadatel 25.8. 2021
viz příloha
Občerstvení a pitný režim bude zajištěn v prostorách hřiště.
V sobotu bude v případě zájmu zajištěn oběd (menu viz příloha).
Objednávky obědů zasílejte společně s přihláškou k závodu.

Úhrada:
Startovné:

úhrady nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných předpisů
jednotlivci
700,-Kč
družstva
300,-Kč
mix tým
300,-Kč

B. Technická ustanovení:
Předpis:

závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro rok 2020/2021
a podle ustanovení tohoto rozpisu
WA 720
reﬂexní luk
senioři, seniorky, muži, ženy
jednotlivci, družstva, mix týmy
řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2020/ 2021,
kteří jsou zařazení do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis soutěží
pro sezónu 2020/2021

Sestava:
Divize:
Kategorie:
Soutěž:
Startují:

Časový rozpis:
Pátek 27.8.2021
11:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:15
13:30
14:00 - 14:30
14:30 - 18:30

prezentace
kontrola nářadí
schůzka kapitánů
slavnostní zahájení
trénink (3 sady)
kvaliﬁkace

Sobota 28.8.2021
08:00
08:10 - 16:00

schůzka kapitánů
eliminace jednotlivců, družstev a mix týmů

Neděle 29.8.2021
07:30 - 15:00
09:00 - 16:30

trénink na lukostřelnici spolku Lukostřelba Prostějov
ﬁnálové souboje jednotlivců, družstev a mix týmů na náměstí T.G.M. v Prostějově

Poznámka:

o případných změnách v časovém rozvrhu budou všichni přihlášení včas vyrozuměni

Tituly a ceny: viz. čl 5.2.4 Soutěžního řádu ČLS
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 Prostějově dne 30.6.2021
Martin Zahradník
Předseda STK ČLS

Hana Majarová
Ředitel závodu

Příloha č.1 Ubytování
Pořadatel doporučuje některá z těchto ubytovaní, která byla využívána i při posledním halovém MČR.
1. http://www.hotelgol.cz/
2. http://www.uchmelu.cz/penzion/
3. http://www.hoteltennisclub.cz/
4. https://www.penzionnadolni.cz/
5. https://www.motorest-ukola.cz/index.php/ubytovani

Menu
1. Vepřový řízek, brambory, okurka

145,-Kč

2. Kuřecí přírodní plátek, rýže, zel.salát

145,-Kč

