
Přebor České republikyPřebor České republiky

žáků a žákyň do 10 let

v halové lukostřelbě - 2016

A. Všeobecná  ustanovení :

Pořadatel : Český lukostřelecký svaz

Tech. zajištění : LO TJ SOKOL ŠANOV

Datum : 5. března 2016

Místo konání : Sportcentrum, Komenského 358, 671 68 Šanov

činovníci : ředitel závodu    Petr Škarek 
zástupce ČLS :  Martin Zahradník  
hlavní rozhodčí :  Martina Macková  
rozhodčí :  Jan Lengál, Ing. Jan Zifčák          

Přihlášky : jmenovité  přihlášky  svých  členů a kapitána  družstva
zašlou oddíly a kluby  do 25. února 2016 na adresy :

Martin Zahradník Petr Škarek
Rooseveltova 43 Komenského 247
669 02 Znojmo 671 68 Šanov,okr.Znojmo
stk@czecharchery.cz skarek.petr@seznam.cz

Rozlosování : provede  pořadatel  2. března 2016

Ubytování : zajistí   pořadatel   na   základě  závazných    požadavků
zaslaných do 26.02.2016. Cena ubytování do 300.-Kč/noc.  

Úhrada : úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných
předpisů

Startovné : startovné jednotlivci : 250 Kč
           

B. Technická  ustanovení :

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

Sestava : ŽH10 na  terče o  Ø 80 cm

Kategorie : reflexní luk, žáci a žákyně 6-8 let, žáci a žákyně 9-10 let

Soutěž : jednotlivci, družstva
(omezení dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.3.3)

Startují : řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí,
(na rok 2016), kteří splňují podmínky účasti viz Uspořádání a
rozpis soutěží v lukostřelbě pro sezónu 2015/2016 

Časový rozpis :

Sobota 5.03.2016
9:00 – 9:30 prezence
09:45 slavnostní zahájení
10:15 trénink
10:30 zahájení závodu

Tituly a ceny : viz čl. 5.3.4 Soutěžního řádu ČLS

Upozornění  -  všichni  závodníci  startují  na  vlastní  nebezpečí.  Závodníci
startují v řádném sportovním úboru. Halová obuv nutná.

Občerstvení :    bude  zajištěno v prostorách Sportcentra.

V Šanově dne 15.1.2016

     Martin Zahradník v.r.   Petr  Škarek v.r.            
         předseda STK ČLS               ředitel závodu
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