Nové Město nad Metují
LUKOSTŘELBA

ul. 28. října 943, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 474 270. e-mail: sportklub@sportklub.cz

_____________________________________________________________________________________________________

7. mistrovství České republiky
v terčové lukostřelbě KL pro rok 2022
A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Český lukostřelecký svaz

Tech. zajištění:

SK Nové Město nad Mětují

Datum:

30. - 31. července 2022

Místo konání:

Sportovní areál SK NMnM,
28.října 943, 549 01 Nové Město nad Metují

Parkoviště:

prostor u hlavní brány
50.3554661N, 16.1423083E

Činovníci:

ředitel závodu:
zástupce ČLS:
techn. delegát:
hlavní rozhodčí:
řídící střelby :
rozhodčí :

Přihlášky:

jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva
zašlou oddíly a kluby do 18.7.2022 na adresy:

Šnajdr Libor
Zahradník Martin
Zahradník Martin
Reitmeier Kristina Anna
Luňáčková Jana
Korbelová Alice, Foltýnová Andrea,
Hradil Pavel, Doležal Ivan

STK-ČLS
stk@czecharchery.cz

Václav Luňáček
vaclavlunacek@gmail.com

Dle soutěžního řadu ČLS čl. 5.1 musí být družstva do soutěží nahlášena spolu s přihláškou
jednotlivců. Počty družstev přijaté ke dni uzávěrky přihlášek jsou konečné.

Rozlosování:

provede pořadatel nejpozději 25.07.2022

Ubytování:

nezajišťujeme, možno objednat samostatně, viz příloha

Stravování:

bude zajištěnou formou bufetu v prostoru střelnice

Úhrada:

úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných předpisů

Startovné:

jednotlivci
družstva
mix-team

700,- Kč
300,- Kč
300,- Kč

v hotovosti
nebo převodem
do 24.7.2022
na č.ú. u KB - 32435551/0100
Startovné hradí vždy jedna osoba za celý klub/oddíl najednou!

B. Technická ustanovení:
Předpis:

závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle
ustanovení tohoto rozpisu

Sestava:

WA 720, ŽWA 720 + eliminace
počet postupujících do vylučovacích utkání jednotlivců, družstev
a mix týmů určí STK podle počtu přihlášených střelců

Kategorie:

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

Soutěž:

jednotlivci, oddílová družstva, oddílové mix-teamy
(omezení dle SŘ ČLS, čl.5.1.4)

Startují:

řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí,
kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR viz
Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2021/2022

Časový rozpis :
Pátek 29.7.2022
14:00 – 19:00
neoficiální trénink
17:00 – 19:00
prezence
Sobota 30.7. 2022
08:00 - 09:00
zahřívací trénink na tréninkové střelnici,
08:30 - 09:00
prezence
09:00
schůzka kapitánů
09:10
slavnostní zahájení
09:30 - 09:45
kontrola vybavení
09:45
trénink (3 sady)
10:15
zahájení kvalifikace, v polovině 20 minut přestávka;
po skončení kvalifikace cca 45 minut přestávka
cca 14:00
eliminace jednotlivců 1/16, 1/8, 1/4
cca 16:00
eliminace mix-team 1/8, 1/4
cca 17:00
eliminace odd. družstev 1/8, 1/4
Uvedený časový harmonogram je jen orientační, případné změny
budou všem účastníkům včas oznámeny.
Neděle 31.7.2022
08:00 - 9:00
zahřívací trénink na tréninkové střelnici
09:00
finálová utkání jednotlivců, mix-týmů a družstev
Vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení soutěží.
Tituly a ceny :

dle Soutěžního řádu ČLS, čl.5.1.6.

Upozornění:
1. všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci startují v řádném sportovním úboru.
2. zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním vybavení.
3. Zákaz vstupu se zvířaty.
4. Přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška přes rcherz
nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.
5. Zákaz kouření v areálu střelnice.

Nové Město n.M. dne 17.07.2022
Martin Zahradník v. r.
předseda STK ČLS

Šnajdr Libor v. r.
ředitel závodu

Možnosti ubytování, pokud nepoužijete booking.com:

ELKO Hotel Náchod
http://www.elkohotel.cz/
Rajská Zahrada - Nové Město nad Metují
http://hotelrajskazahrada.cz/
Jakubův Nový Dvůr - Penzion
http://www.jakubuvnovydvur.cz/
Hotel Vyhlídka
http://www.vyhlidka.cz/
Hotel HRON _ Náchod
http://www.hotelhron.cz/
Hotel Rambousek
rambousekhotel.cz

Hotel ANNO
Hotelanno.cz
https://penzion-satlava.penzion.cz/
Z-Sport (Beluna), tel.: B.Jakubský 603451931

