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

Český lukostřelecký svaz
LK ESKA Cheb
12. – 14. srpen 2014
Lukostřelecká střelnice, Koželužská 30, 350 02 Cheb

Činovníci: 		

ředitel závodu:
zástupce ČLS:
hlavní rozhodčí:

Přihlášky:

jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva zašlou oddíly a kluby do 31. července 2016 na adresy:

Vladislav Podracký
Martin Zahradník
Anna Kristina Reitmeier

stk@czecharchery.cz, info@eska-cheb.cz, www.rcherz.com
Rozlosování: provede technicky zabezpečující klub 4. srpna 2016
Ubytování:

pořadatel nezajišťuje, účastníci si mohou zajistit na adresách – viz. Příloha

Stravování: 		

bude zajištěnou formou bufetu v prostoru střelnice

Startovné: 		

jednotlivci 		
družstva 		
mix-team 		

400,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

B. Technická u

stanovení:B. Technická ustanovení
Předpis:
Sestava: 		

závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu ČLS pro rok 2016 a podle ustanovení tohoto rozpisu.
WA720

Kategorie MČR:
			

reflexní luk – junioři, juniorky, kadeti, kadetky
kladkový luk – junioři, juniorky, kadeti, kadetky

Kategorie ostatní:

v případě nenaplnění kapacity střelnice
reflexní luk – muži, ženy, senioři, seniorky
kladkový luk – muži, ženy, senioři, seniorky

Soutěž: 		
Startují:

jednotlivci, oddílová družstva, oddílové mix-teamy
řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2016,kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2015/2016.
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Časový rozvrh:
Pátek: 		
17:00 - 19:00

12. srpna 2016
volný trénink

Sobota:		
07:00 – 08:00
08:10 			
08:30 			
08:40 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30			

13. srpna 2016
Prezentace
Schůzka kapitánů
Slavnostní zahájení MČR
Kontrola nářadí
Trénink
Zahájení závodu – kvalifikace

Po ukončení kvalifikace budou zahájeny:
Eliminace jednotlivců
Eliminace mix-teamů
Neděle: 		
08:00 			
11:00			

14. srpna 2016
Eliminace jednotlivců
Eliminace družstev

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30min. po skončení závodu.
Jednotlivé časy jsou orientační, může dojít ke změně v návaznosti na počet přihlášených, obsazení jednotlivých kategorií a
průběhu soutěže.
Tituly:

vítězové v soutěžích jednotlivců a družstev ve vypsaných kategoriích obdrží titul Mistr ČR v terčové lukostřelbě pro rok 2016, medaile a diplomy.

Námitky: dle pravidel a řádů ČLS.
Upozornění: všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
V Chebu dne 1. července 2016
Vladislav Podracký
ředitel závodu

Martin Zahradník
předseda STK ČLS
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Příloha obsahuje kontakty na ubytovací zařízení v Chebu a okolí, kde je pro lukostřelecké kluby
předjednána možnost ubytování po dobu MČR.
1) Domov mládeže SZŠ a VOŠ Cheb
(poblíž střelnice)
Javorová 7, 350 02 Cheb
Cena: 1 osoba na 1 noc se snídaní 270,- Kč
Přihlášení k ubytování nejpozději do 31. 7. 2016 na adrese: dm@szsavoscheb.cz
2) Domova mládeže ISŠ Cheb
(v historickém centru města)
Křižovnická 4, 350 11 Cheb
Cena: 1 osoba na 1 noc se snídaní 270,- Kč
Přihlášení k ubytování nejpozději do 31. 7. 2016 na adrese: dm@szsavoscheb.cz
3) Hotel STEIN
*** Sport, Fit & Fun
Skalka 10
350 02 Cheb
Telefon: +420 354 423 301, +420 605 822 744
Fax: +420 359 604 333
Email: info@resortstein.cz
Web: www.resortstein.cz
Ubytování komfortní, především pro střelce s doprovodem rodiny:
Welness, projížďky na koních, čtyřkolky, lodičky, minizoo...
Pro účastníky MČR a jejich doprovod: - 20% z ceny ubytování.
Přihlášení k ubytování není limitováno termínem, pouze kapacitou hotelu.
Přihlášky na adrese: p.sestak@resortstein.cz

