Rozpis závodu Velikonoční terénní
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Datum závodu:
Místo závodů:
Ředitel závodu:
Rozhodčí:
Občerstvení:
Rozlosování:
Úhrada:
Vklady:

LK Votice
7. 4. 2007
Votice (sraz na lukostřelnici)
Ing. Martin Novotný
Spálenková Zuzana, Pospíšil Lukáš
malé občerstvení na lukostřelnici
provede pořadatel před závodem
střelci startují na své náklady nebo na náklady vysílajících oddílů
150 Kč, žáci 100 Kč

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:
Sestava:
Startují:
Kategorie:
Divize:
Časový rozvrh:
Námitky:
Ceny:
Upozornění:

závodí se podle pravidel FITA, předpisu ČLS a tohoto rozpisu
T, TŽ (12 x neznámá, 12 x známá vzdálenost), nováčci 5 – 10m
řádně přihlášení závodníci
muži, ženy, dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně
reflexní luk, kladkový luk, holý luk, dlouhý luk, kuše
9:30-10:00 – prezentace, 10:00 – nástup, 10:15 – zahájení střelby
podle pravidel FITA
věcné, při účasti nejméně 6ti střelců v kategorii
všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí!!

Rozpis závodu Velikonoční 2D
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Datum závodu:
Místo závodů:
Ředitel závodu:
Rozhodčí:
Občerstvení:
Rozlosování:
Úhrada:
Vklady:

LK Votice
8. 4. 2007
Votice (sraz na lukostřelnici)
Ing. Martin Novotný
Spálenková Zuzana, Pospíšil Lukáš
malé občerstvení na lukostřelnici
provede pořadatel před závodem
střelci startují na své náklady nebo na náklady vysílajících oddílů
150 Kč, žáci a účastníci Velikonoční terénní 100 Kč

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:
Sestava:
Startují:
Kategorie:
Divize:
Časový rozvrh:
Námitky:
Ceny:
Upozornění:
Pro oba závody:
Přihlášky:
Ubytování:
Poznámka:

závodí se podle pravidel FITA, předpisu ČLS a tohoto rozpisu
2D-barevné papírové terče se siluetami zvířat, nováčci 5 – 10m
řádně přihlášení závodníci
muži, ženy, dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně
reflexní luk, kladkový luk, holý luk, dlouhý luk, kuše
9:30-10:00 – prezentace, 10:00 – nástup, 10:15 – zahájení střelby
podle pravidel FITA
věcné, při účasti nejméně 6ti střelců v kategorii
všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí!!

písemné týden před na adresu Spálenka Bohumil, Wolkerova 400, Votice 259 01
telefonicky čtyři dny před závodem: 317 81 27 09 nebo e-mail: lkvotice@seznam.cz
požadavky zašlete společně s přihláškou
na přihlášce uvést kontaktní telefon pro případné vyrozumění v případě nekonání závodu

Ing. Martin Novotný
předseda LK Votice, ředitel závodu

