Rozpis FITA STAR závodu

73. MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
v terčové lukostřelbě dospělých 2007

Doporučuji si ubytování zajistit co nejdříve. V případě problémů nás kontaktujte.
Pavel Klápa - 605 726 173, Petr Heinrich – 731 55 77 45.
Stravování:
Startovné :

B. Technická ustanovení :
Předpis:

A. Všeobecná ustanovení :
Pořadatel :
Český lukostřelecký svaz
Technické zajištění: LK Votice
Datum :
Místo :
Činovníci :

Přihlášky :

15.-16.9. 2007
lukostřelnice ve Voticích
zástupce ČLS
Luboš Duchek
ředitel závodu
Petr Heinrich
hlavní rozhodčí
František Hegedüs
rozhodčí
Bohumil Spálenka st., Bohumil Spálenka ml.,
Martin Novotný, Lukáš Pospíšil, Vít Hájek
jmenovité přihlášky zašlou oddíly a kluby včetně uvedení nejlepšího
výsledku v sestavě F70 nebo FITA
do 3.září 2007- písemně
na adresu : Petr Heinrich, Lidická 667, Votice 259 01
nebo do 6.září 2007 – e-mailem lkvotice@seznam.cz,
a kopii na STK ČLS – Luboš Duchek, předseda STK stk@czarchery.cz

Rozlosování : provede pořadatel 14.9.2007 v 18:00 na lukostřelnici ve Voticích
Ubytování :
můžete si objednat:
Penzion u Sv. Václava –Votice tel.: 724 854 041,317 814 919 p. Ševčík
cena cca 300kč/noc, http://www.sweb.cz/sevcikvaclav
Hotel Česká Sibiř – Miličín(10km od Votic) – tel.:317 802 211
cena cca 200Kč/noc
Penzion Mlýn – Miličín – tel.: 317 802 214
cena cca 200Kč/noc
Penzion Kulová – Votice – tel.: 776 301 717
cena 200 Kč/noc
Ubytovna Amerika – 3km od Votic – tel.: 776 047 008 p. Toman
cena 200 kč/noc
Penzion U Modré kočky – 100m od sokolovny ve Voticích - tel.: 739 562 404,
cena od 300kč/noc - http://www.mudrainterier.cz/
Pension DALMO - Sedlec-Prčice – 14km od Votic – tel: 317 834 307,
602 664 613, cena od 300kč/noc - www.dalmo.cz,

rychlé občerstvení v areálu lukostřelnice
jednotlivci
400,- Kč
družstva
150,-Kč

Sestavy:
Startují:
Soutěž:
Účast:

závodí se podle ustanovení tohoto rozpisu a podle „Uspořádání a
rozpisu soutěží v lukostřelbě pro rok 2007“.
F70, OS jednotlivců a družstev
řádně přihlášení závodníci s platnou licencí, kteří do data přihlášek
absolvovali závod v sestavě F70 resp. v sestavě FITA
kategorie: muži, ženy, senioři, seniorky
divize: reflexní luk, kladkový luk
zabezpečujícím klubem bude zajištěno 2x72=144 střeleckých míst

Časový rozpis :
sobota 15.9. 2007
8:00 – 9:00 hod.
9:15 hod.
10:00 hod.
12:30 – 13:30 hod.

prezentace dopolední(možnost i odpolední)
skupiny - muži
zahájení tréninku dopolední skupiny - muži
zahájení kvalifikace dopolední skupiny - muži
v polovině se předpokládá 15min přestávka
prezentace odpolední skupiny – ženy, senioři,
seniorky a kladkový luk

13:00 - 13:30 hod.
ukázka japonské tradiční lukostřelby kjúdó
- předvedou hosté z České asociace japonské lukostřelby http://www.kjudo.cz/
13:30 hod.
14:00 hod.

slavnostní zahájení MČR
zahájení tréninku odpolední skupiny – ženy,
senioři, seniorky a kladkový luk
zahájení kvalifikace odpolední skupiny – ženy,
senioři, seniorky a kladkový luk

14:45 hod.
neděle 16.9. 2007
8:30 hod.
9:15 hod.

trénink
zahájení OS jednotlivců a družstev

Vyhlášení vítězů max. do 1 hodiny po skončení závodu
Upozornění :

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Ve Voticích dne 14.9.2007
Heinrich Petr
předseda LK Votice

