P EBOR R žactva do 10 ti let
v halové lukost elb 2007

B. Technická ustanovení:
P edpis:

Závodí se podle Pravidel LS, Uspo ádání a rozpisu sout ží
v lukost elb pro rok 2007 a podle ustanovení tohoto rozpisu.

Sestava:

HB 10: na ter e 80 cm
Sout ž družstev bude probíhat podle po tu p ihlášek podaných
p ed zahájením závodu.

Kategorie:

žáci a žákyn do 10 let

Startují:

ádn p ihlášení lukost elci s platnou lukost eleckou licencí na
rok 2007, kte í odst íleli alespo jeden závod v sestav HB do
termínu p ihlášek v halové sezon 2006/07.

A. Všeobecná ustanovení:
Po adatel:

eský lukost elecký svaz

Zabezpe ující oddíl:

Lukost elecký klub Votice

Datum konání:

31. 3. 2007

Místo konání:

Sokolovna ve Voticích

inovníci:

P ihlášky:

Zástupce svazu:
editel závodu:
Hlavní rozhod í:
Rozhod í:

asový rozpis:
Ing. Zden k Horá ek
Bohumil Spálenka sen.
Ing. Martin Novotný
Lukáš Pospíšil, Bohumil Spálenka jun.

Jmenovité p ihlášky svých len , kapitána družstva a kontaktní
adresou zašlou oddíly a kluby doporu en do 27. 3. 2007 na adresy:
Luboš Duchek
Bohumil Spálenka
Pechá kova 27
Wolkerova 400
31800 Plze
25901 Votice
nebo na E-maily:
stk@czecharchery.cz
lkvotice@seznam.cz

Rozlosování:

provede po adatel 30. 3. 2007 v 18.00hod

Ubytování:

požadavky na ubytování zaslat na adresu zabezpe ujícího oddílu do
20. 3. 2007

Stravování:

ob erstvení formou bufetu

Úhrada:

Úhrada náklad pro rozhod í bude provedena dle platných p edpis .
Závodníci startují na náklady vysílajícího oddílu, nebo na vlastní
náklady

Startovné:

Startovné kategorie žactva pro jednotlivce iní 150, – K a pro
družstva 100, – K . Za pozdní p ihlášku je poplatek 200, – K .

Níže uvedený rozpis bude dopracován podle po tu p ihlášených
závodník . Možnost st elby ve dvou skupinách. Jedna skupina 32
st eleckých míst. O p ípadné zm n
asového rozpisu budou
p ihlášené oddíly informovány na kontaktní adresu uvedenou
v p ihlášce.
9.30-10,00
prezentace závodník
10.00
slavnostní nástup
10,15
trénink
10.30
zahájení st elby
15.00
vyhlášení výsledk a ukon ení p eboru

Tituly:

Vít zové v sout žích jednotlivc a družstev ve vypsaných
kategoriích obdrží titul P eborník R žactva do 10 ti let v halové
lukost elb pro rok 2007 a diplomy.
Tituly budou ud leny, pokud budou v dané sout ži startovat
alespo 3 závodníci nebo 3 družstva, diplomy dostanou i
závodníci na druhém a t etím míst .

Vložený závod:

Po adatel závodu v rámci P eboru R žactva do 10let po ádá
v sestav HB závod pro nová ky – Šampión R. Zú astnit se
mohou žáci i za áte níci, kte í do termínu p ihlášek mají v sestav
HŽ výsledek 360 bod a mén .

Upozorn ní:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpe í.
Nutná sportovní obuv do haly na p ezutí

Ve Voticích 1. 3. 2007
Bohumil Spálenka sen. v. r.
editel závodu

Luboš Duchek v. r.
p edseda STK LS

