Vlkošský pohár 2019
seriál 5 venkovních závodů pořádaný TJ Sokol Vlkoš

Rozpis

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

TJ Sokol Vlkoš - oddíl lukostřelby

Datum závodů:

1.6.2019

-

1. kolo

7.7.2019

-

2. kolo

21.7.2019

-

3. kolo

3.8.2019

-

4. kolo

15.9.2019

-

Finále

Místo závodu:

Sportovní areál TJ Sokol Vlkoš, z.s., Vlkoš 135 (GPS: 48.9862558N, 17.1579419E)

Ředitel závodu:

Pavel Pěnčík, Lukáš Lattenberg (dle data)

Rozhodčí:

Petr Hronek, Robert Koleňák, Augustin Kůra (dle data)

Přihlášky:

přihlášky je možné zasílat nejpozději do středy 15:00 hod. před konáním závodu.
Přihlášky zasílejte primárně v Rcherz, nebo na adresu lukostrelba.vlkos@seznam.cz

Rozlosování:

Provede pořadatel nejpozději v pátek před závodem.

Ubytování:

Není zajišťováno.

Občerstvení:

K dispozici bude otevřený bufet (káva, čaj, cukrovinky, párek v rohlíku).

Startovné:

- dospělí (muži, ženy, senioři/ky) a dorost (junioři/ky, kadeti/ky) 250,- Kč
- žactvo 200,- Kč
- členové klubu TJ Sokol Vlkoš 100,- Kč
- nečlenové ČLS 350,- Kč

Úhrada:

střelci startují na své náklady nebo na náklady vysílajících oddílů. Úhrada hotově
před závodem.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:

Závodí se podle tohoto rozpisu, pravidel a předpisů ČLS a pravidel WA.

Sestava:

WA720, WA720/kr., ŽWA720, ŽWA720/kr.

Startují:

řádně přihlášení závodníci s platnou licencí

Kategorie:

muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, starší žáci, starší
žákyně, mladší žáci, mladší žákyně, žáci a žákyně 9-10 let, žáci a žákyně 6-8 let

Divize:

reflexní luk, holý luk, kladkový luk

Omezení:

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit účast podle kapacity střelnice (max. 60 míst).

Časový rozvrh:

závod

09:00 – 09:30 - prezentace závodníků
09:30 – nástup, kontrola nářadí
09:45 – trénink
10:00 – závod

eliminace

13:00 – 15:00

Jednotlivé časy jsou orientační, může dojít ke změně v návaznosti na počet přihlášených, obsazení
jednotlivých kategorií a průběhu soutěže.
Námitky:

podle pravidel WA

Celkové pořadí poháru bude stanoveno jako součet 2 nejlepších výsledků ze závodů 1-4 + výsledek
ve finále.
Součástí každého závodu je eliminace, do které postupuje maximálně 8 střelců pro každou kategorii
a divizi. Eliminace se střílí pouze v případě, že jsou v kategorii a divizi alespoň 4 střelci. První 4
závodníci jsou pro celkové pořadí poháru zvýhodněni bodovou bonifikací následovně:
DIVIZE

1. MÍSTO

2. MÍSTO

3. MÍSTO

4. MÍSTO

KL

4

3

2

1

RL

8

6

4

2

HL

12

9

6

3

(bonifikace se nezapočítávají do rcherz.com, jsou součástí pouze bodování poháru.)

Průběžné výsledky budou umístěny na adrese uvedené v rcherz.com.

Ceny:
Podle počtu přihlášených závodníků. Poháry se udělují pouze v případě, že v dané
divizi a kategorii jsou alespoň 3 střelci, kteří splní pravidlo účasti na 2 závodech + finále. V ostatních
případech se pro střelce na předních místech udělují medaile.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí!

- Na přihlášce uvádějte správné divize a kategorie závodníků, zájemci o účast v dlouhodobých soutěžích
nebo změnu velikosti terče nutno hlásit předem v přihlášce
- V případě většího počtu přihlášených, než je kapacita střelnice, provede pořadatel vyrozumění
přihlášených o omezení závodu či rozdělení do skupin, přednost mají dříve přihlášení závodníci.
- Start bude povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení.
- Zaplacením startovného dávají střelci souhlas s pořízením fotodokumentace a s využití osobních údajů ke
zpracování výsledků, odesláním na ČLS a pro potřeby oddílu TJ Sokol Vlkoš.

Ve Vlkoši dne 6.5.2019

Za TJ Sokol Vlkoš: ředitel závodu Pavel Pěnčík

