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vv  halové lukostřelbě 2016halové lukostřelbě 2016

A. Všeobecná  ustanovení:

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz

Tech. zajištění: SK LAPAČKA, o.s.

Datum: 20. - 21. února 2016

Místo konání: Havířov-Šumbark, Sport. centrum, Opletalova 606/8 

Činovníci: ředitel závodu:        František Hegedüs

                                zástupce ČLS:        Martin Zahradník

                                hlavní rozhodčí:        Masár Ján
                                
 Přihlášky: jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva

zašlou oddíly a kluby do 10. února 2016 na adresy:

stk@czecharchery.cz;               lapsen@seznam.cz

Rozlosování : provede technicky zabezpečující klub 17. února 2016 

Ubytování: zajistí pořadatel na základě závazných požadavků zaslaných
současně  s  přihláškou  v areálu  nedaleké  školy.  Cena za
lůžko a noc á 350,- Kč, a to včetně snídaně. 

Stravování: bude zajištěnou formou bufetu v prostorách sportoviště. Na
základě dostatečného zájmu zajistíme teplé stravování 

                               (oběd/večere á 90,-Kč) v areálu školy.
                               Závazně si objednejte s přihláškou.

Úhrada: úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných
předpisů zástupcem pořadatelského svazu.

Startovné:    - jednotlivci  500,-Kč
                               - družstva    200,-Kč

                             
     

B. Technická  ustanovení:

Předpis: závodí se podle Pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS
a podle ustanovení tohoto rozpisu.

Sestava: H18

Kategorie: reflexní - holý - kladkový luk: junioři, juniorky, kadeti, kadetky

Soutěž: jednotlivci, družstva (omezení dle SŘ ČLS, čl. 5.2.3)

Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí,
kteří  jsou  zařazeni  do  postupového  klíče  pro  MČR  viz
Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2015/2016 

Časový rozpis:

Sobota 20.02.2016
 
08:00 - 8:45   akreditace
08:45; 09:00           schůzka kapitánů; slavnostní zahájení
kvalifikace
09:20 kontrola náčiní I. skupina
09:30 trénink + zahájení závodu I. skupina 
13:00 kontrola náčiní II. skupina
13:30 trénink + zahájení závodu II. skupina
16:30                      v případě nadměrného počtu závodníků 
Kvalifikace III.skupiny anebo zahájení eliminace jednotlivců

Neděle 21.02.2016
eliminace
08:00        jednotlivci, po jednotlivcích soutěž družstev

Rozlosování do skupin a podrobný harmonogram bude oznámen nejpozději do
18.2.2016

Tituly a ceny :
Dle Soutěžního řádu ČLS, čl. 5.2.4. 

Upozornění  -  všichni  závodníci  startují  na vlastní  zdravotní  a  materiálové
nebezpečí. Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech 
a při vstupu do haly se přezouvají do sálové obuvi.

                          V  Šenově  dne  6.ledna  2016

     Martin Zahradník v.r. Buzek Rostislav v.r.            
           předseda STK ČLS          předseda SK LAPAČKA
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