A.

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:
Tech. zajištění:
Termín:
Místo konání:

Český lukostřelecký svaz
Lukostřelecký oddíl TJ Start Brno
2. - 3. 3. 2019
sportovní hala TJ Start Brno, Loosova 1b, Brno

Činovníci:
ředitel závodu:
delegát ČLS:
hlavní rozhodčí:
technický delegát:

Eva Praxová
Martin Zahradník
Kristina Reitmeier
Magda Robová

Přihlášky:
jmenovité přihlášky svých členů a kapitána výpravy zašlou oddíly/kluby do 17. 2. 2019 na adresu:
stk@czecharchery.cz a kopii na adresu: zavody@lukostrelbabrno.cz. Za pozdní přihlášení bude
udělena pokuta dle SŘ ČLS.
Dle Soutěžního řádu ČLS (čl. 5.1) je nutné společně s přihláškou jednotlivců zaslat i přihlášku
družstev včetně jmen střelců družstva. Finální úprava jmen je možná při prezentaci, ale už ne
počet družstev.
Pozor na změnu SŘ ČLS – družstva jsou vždy tříčlenná!
Rozlosování:
provede technicky zajišťující spolek dne 27. 2. 2019
Ubytování:
nezajišťujeme, možnosti ubytování v okolí najdete na konci rozpisu
Stravování:
obědy jsou zajištěny v restauraci Dukát, Loosova 1. V případě zájmu je nutné poslat závaznou
objednávku i s přesným počtem jídel dle menu nejpozději do 17. 2. 2019. Menu je uvedeno
na konci rozpisu, případně na www.lukostrelbabrno.cz.
V sobotu a neděli bude otevřeno i bistro v areálu TJ Start Brno k drobnému občerstvení.
Startovné:
jednotlivci
družstva

600 Kč
200 Kč
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B.

Technická ustanovení

Předpis:
závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží ČLS pro sezónu 2018/2019 a podle
ustanovení tohoto rozpisu
Sestava H18:
reflexní luk– redukovaný terč Ø40cm
kladkový luk– redukovaný terč Ø40cm
holý luk– plný terč Ø40cm
Kategorie:
reflexní luk – kadeti, kadetky, junioři, juniorky
kladkový luk – kadeti, kadetky, junioři, juniorky
holý luk – kadeti, kadetky, junioři, juniorky
Soutěž:
jednotlivci, družstva
Startují:
řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí na rok 2018/ 2019, kteří jsou zařazení
do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2018/2019.
Omezení:
kapacita závodu je 120 lukostřelců, omezeni budou tedy střelci s nejnižším výsledkem v žebříčku
v nejvýše početně obsazené skupině.
Časový rozpis:
Pátek 1. 3. 2019:
18:00 - 20:00

Prezentace

Sobota 2. 3. 2019:
07:30 – 08:00
Prezentace
08:00
Schůzka kapitánů
08:15 – 08:30
Kontrola nářadí 1. skupiny
08:30 – 12:00
Trénink + kvalifikace 1. skupiny
12:00
Slavnostní zahájení MČR
12:15 – 12:30
Kontrola nářadí 2. skupiny
12:30 – 16:00
Trénink + kvalifikace 2. skupiny
16:30
Eliminace jednotlivců
(zařazení do skupin dle kategorií, bude upřesněno po termínu přihlášek)
Neděle 3. 3. 2019:
08:00
13:30

Zahájení eliminací jednotlivců 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, finále
Zahájení eliminace družstev 1/8, 1/4, 1/2, finále

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30 minut po skončení závodu.
Časový rozvrh může být ještě upřesněn, o čemž budou všichni přihlášení včas vyrozuměni.
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Tituly:
viz článek 5.2.4 Soutěžního řádu ČLS

C.

Upozornění

1.
2.

Všichni závodníci startují na vlastní materiálové a zdravotní nebezpečí.
Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech a po přezutí do sálové
obuvi.
Zákaz použití CAMO BAREV na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní.
V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat.
Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub.
Přihláška přes RCHERZ nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu.
Zákaz kouření v prostorách konání závodu.

3.
4.
5.
6.

Menu:
Sobota 2. 3. 2019:
polévka : Hovězí vývar s nudlemi
1.
Smažený vepřový řízek z kotlety, bramborový salát
2.
Přírodní kuřecí plátek s jasmínovou rýží
Neděle 3. 3. 2019:
polévka : Česnekačka
1.
Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka
2.
Kuřecí Kung-Pao, jasmínová rýže
Cena menu je 99 Kč.
Možnosti ubytování:
www.toscanabrnosweb.webmium.com
www.ubytovani-galas.cz
http://www.zannam.cz
https://www.penzion-podebradova.cz
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