
 

TJ SOKOL Praha Vršovice, Vršovické nám. 2, 101 00 Praha 10 
 

Zimní pohár Vršovic 

XXXXII. ročník 
 

Všeobecná ustanovení : 
 

Pořadatel: TJ SOKOL Praha Vršovice  - oddíl lukostřelby 

 

Termíny: 1. kolo     neděle     30. 11. 2014 

  2. kolo     sobota       17. 1. 2015  

3. kolo     sobota       31. 1. 2015 

Finále     sobota       14. 2. 2015 

     

Místo konání: Velký sál sokolovny ve Vršovicích,   

 

Činovníci: Ředitel poháru: Jaromír Termer  

 Rozhodčí:  Filip Savvulidi, Anna Licehamrová, Pavel  Prokop   

 

Přihlášky: Jmenovité přihlášky oznámí oddíly a kluby pořadateli telefonicky 

případně e-mailem nejpozději 5 dnů před každým kolem. Účastníci 

finále budou vyrozuměni se zaslanou výsledkovou listinou.  

  Kontakt:    Marek Kříček 

e-mail:  marek.kricek@seznam.cz  

tel.: 604 289 196 

 

    Miroslav Kubín 

     tel.: 724 668 253 

e-mail:  miroslav.kubin@andritz.com 

 

Rozlosování: proveden pořadatel před závodem. 

 

Ubytování: Nezajišťujeme 

 

Startovné: Dospělí, dorost, žáci  200,- Kč 

 

 

 

Technická ustanovení : 

 

Předpis:  Závodí se podle pravidel  WA, pravidel ČLS, Soutěžního řádu  

a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

 

Sestavy: Pro jednotlivá kola sestava H18,  pro finále  HOS (vyjma žáků).  Žáci 

střílejí 18m do terče o  60cm (80cm), ostatní do redukovaných terčů o 

 40cm, na vyžádání v přihlášce lze poskytnout neredukovaný terč  

40cm  (ne pro finále) 

 

Soutěž:  třídy: muži, ženy, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, st.žáci,  

   st.žákyně, ml.žáci, ml.žákyně, senioři, seniorky  

divize: reflexní luk, kladkový luk 

 

Časový rozvrh :Jednotlivá kola:   9.15   nástup  

9.30 zahájení střelby 1.skupina 

13:00  zahájení střelby 2.skupina* 

     *(Jen v případě dostatečného počtu zájemců) 

  Finále:     9.15   nástup finalistů 

9.30   zahájení střelby, kvalifikace 

            13.00 zahájení eliminace 

Vyhlášení vítězů a předání cen 15 minut po skončení finále  

 

Postup do finále: Součet max. tří nejlepších výsledků z jednotlivých kol stanoví pořadí 

účasti ve finále. Do finále postupuje prvních 32 závodníků divize 

reflexní luk bez rozdílu třídy (vyjma žáků). Do finále třídy žáků 

postoupí prvních 8 žáků dle součtu max. tří nejlepších výsledků. 

Odstřílí sestavu  ŽH18 (ø60cm).  

 

Ceny: Ceny budou uděleny vítězům finálového klání. 

 

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje 

právo na jakékoli změny v tomto rozpise či omezení počtu závodících. 

 

V Praze,   7. 11. 2014 

Jaromír Termer  

       ředitel Zimního poháru 


