Rozpis závodu

3. MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ
HOLÝCH LUKŮ
26. - 27. 6. 2021
A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Technicky zajištuje:

Český lukostřelecký svaz
SK START PRAHA, lukostřelba

Datum:
Místo konání:
Parkoviště:

26. - 27. června 2021
střelnice na Strahově, Praha 6
vjezd z ulice Skokanská, Strahov Praha 6

Činovnicí:

ředitel závodu:
delegát svazu:
technický delegát:
hospodář závodu:
hlavní rozhodčí:
řídící střelby:
rozhodčí:

Ing. Martin Vaněk
Ing. Kateřina Končalová MBA
Magda Robová
Martina Macková
Ing. Jana Luňáčková
Jaroslav Dřízal
Ing. Václav Luňáček, Bc. Dagmar Heřmánková, Jaromír
Vikukel, David Vostřez, Pavel Zaoral

Přihlášky:

jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva zašlou oddíly a kluby
do 15. června 2021 na adresu: stk@czecharchery.cz kopii
lukostrelba@skstart.com

Rozlosování:

provede technicky zajišťující spolek 22. června 2021

Ubytování:

vzhledem k epidemiologické situaci nemáme možnost doporučit

Občerstvení:

bude zajištěno dle epidemiologických nařízení

Startovné:

střelci s platnou střeleckou licencí ČLS:
oddílová družstva:
MIX týmy:

700,- Kč
300,- Kč
300,- Kč

B. Technická ustanovení:
Předpis:

závodí se podle Soutěžního řádu ČLS, Uspořádání a rozpisu soutěží v lukostřelbě pro rok
2020/2021 a podle ustanovení tohoto rozpisu.

Kategorie:

holý luk muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, starší žáci, starší
žákyně, mladší žáci, mladší žákyně,

Sestava:

WA720 50 m
WA720 CLS 30 m
ŽWA720 30m
ŽWA720 20m

muži / ženy
senioři / seniorky a dorost
starší žactvo
mladší žactvo

Soutěže:

vyřazovací souboje

jednotlivci dle kategorií
oddílová družstva
MIX týmy

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 rozpis:
Sobota 26. 6. 2021
08:30 - 09:30
prezentace
09:30 - 09:40
schůzka kapitánů
09:40
slavnostní zahájení
09:50
kontrola nářadí
10:10
zahájení závodu, kvalifikace
30 minut po kvalifikaci vyřazovací souboje jednotlivců
Neděle 27. 6. 2021
08:45
zahájení vyřazovacích soubojů jednotlivců, mix týmů a družstev
Vyhlášení do cca 30 min po skončení eliminačních kol.
Časový harmonogram může být upřesněn, o případných změnách budou účastníci včas informováni.
Tituly a ceny:

dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.2.4.

Upozornění
• Všichni závodníci startují na vlastní materiálové a zdravotní nebezpečí.
• Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech.
• Zákaz použití camo barev na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní.
• V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat.
• Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška
přes RCHERZ nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.
• Zákaz kouření v prostorách konání závodu.

V Praze 12. 5. 2021

Martin Zahradník
Předseda STK ČLS

Martina Macková
Předsedkyně oddílu

