PŘEBOR ČR žactva do 10 ti let
v terčové lukostřelbě 2008

A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Český lukostřelecký svaz

Zabezpečující oddíl:

Lukostřelecký klub Votice

Datum konání:

14.6.2008

Místo konání:

střelnice LK Votice

Činovníci:

Zástupce svazu:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:

Přihlášky:

ing.Zdeněk Horáček
ing.Petr Heinrich.
Ing. Martin Novotný
Lukáš Pospíšil, Bohumil Spálenka jun.

Jmenovité přihlášky svých členů, kapitána družstva a kontaktní
adresou zašlou oddíly a kluby do 2. 6. 2008 na adresy:
Luboš Duchek
Bohumil Spálenka
Pecháčkova 27
Wolkerova 400
31800 Plzeň
25901 Votice
nebo na E-maily:
stk@czecharchery.cz
lkvotice@seznam.cz

Rozlosování:

provede pořadatel 13. 6. 2008 v 18.00 hod. v klubovně oddílu

Ubytování:

požadavky na ubytování zaslat na adresu zabezpečujícího oddílu do
13. 6. 2008

Stravování:

občerstvení formou bufetu

Úhrada:

Úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných předpisů.
Závodníci startují na náklady vysílajícího oddílu, nebo na vlastní
náklady

Startovné:

Startovné kategorie žactva pro jednotlivce činí 150, – Kč

B. Technická ustanovení:
Předpis:

Závodí se podle Pravidel ČLS, Uspořádání a rozpisu soutěží
v lukostřelbě pro rok 2008 a podle ustanovení tohoto rozpisu.

Sestava:

ŽFITA/kr
Soutěž družstev bude probíhat podle počtu přihlášek podaných
před zahájením závodu.

Kategorie:

reflexní luk žáci a žákyně 9 - 10 let
Reflexní luk žáci a žákyně 6 - 8 let

Startují:

Řádně přihlášení lukostřelci s platnou lukostřeleckou licencí na
rok 2008, kteří odstříleli alespoň jeden závod v předepsané sestavě
do termínu přihlášek sezoně 2007/08.

Časový rozpis:

9.30-10,00
10.00
10,15
10.30
15.00

Tituly:

Vítězové v soutěžích jednotlivců a družstev ve vypsaných
kategoriích obdrží titul Přeborník ČR v terčové lukostřelbě pro rok
2008 a diplomy.
Tituly budou uděleny, pokud budou v dané soutěži startovat
alespoň 3 závodníci nebo 3 družstva, diplomy dostanou i
závodníci na druhém až čtvrtém místě.

Vložený závod:

Pořadatel závodu v rámci Přeboru ČR žactva do 10let pořádá
vložený závod v sestavě ŽB a ŽFITA/kr pro mladší žáky a
nováčky – Malý šampión. Zúčastnit se mohou mladší žáci a
začátečníci,kteří do termínu přihlášek mají v sestavě Ž/kr výsledek
430 bodů a méně v sestavě ŽB, a v sestavě ŽFITA/kr mladší žáci
a začátečníci, kteří mají v sestavě ŽFITA/kr do termínu přihlášek
výsledek větší než 430 bodů.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

prezentace závodníků
slavnostní nástup
trénink
zahájení střelby
vyhlášení výsledků a ukončení přeboru

Ve Voticích 11. 5. 2007
Ing. Petr Heinrich v. r.
ředitel závodu

Luboš Duchek v. r.
předseda STK ČLS

