
ROZPIS halov ch závodri LO Mariánské - Hory v roce 201512016

,,oSTRAVsKY PoHAR,o
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Po adatel:LO Mariánské Hory

3. Časov rozvrh: sobota í. skupina: 09,00 - í 1,00 dospělí
2. skupina: íí,30 - í3,30 žáci
3. skupina: 14,00 - í6,00 dorost, dospělí
4. skupina: í6,00 - í8,00

neděIe 1. skupina: 09,00 - 1í,00 dorost, dospělí
2. skupina: í1,30 - 13,30 začátečníci

ŘaOne p ihlášení závodníci - dále viz bod 6 - Omezení časti.

kategorie - dospělí, dorost, žáci
vyhodnocení poháru - po adí se sestaví podle 5 nejvyšších
v sledkťt dosažen ch.Vyhlášenív sledkťt + p edánípohárťr na
,,Ukončení halové sezóny" v dubnu 2016 p ijarní brigádě

4. Startují:

5. Soutěž:

Humpolec

Hrotovice

Prostějov

šanov

Rezervujte si voln čas, čast našich ělenťr bude opět velká.
Financování všech závodťt bude ve vlastní režii (startovné, ubytování, cestovné).
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3. Místo závodu:
4. Ředitelzávodu:
5. Rozhodčí:
6. P ihlášky:
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d ležité závodv mimo ostravu

13.-'14.2.2016 MčR dorostu Hrotovice

6. Omezení časti: Počet častník je omezen kapacitou haly,
P ednost majížáci a dorostenci.
O časti p ihlášen ch rozhoduje s konečnou platností po adatel.

7. Podmínka časti: vhodná spoňovní obuv do haly

Všichni z častnění startují na vlastní nebezpečí,

Mistrovství čR v halové lukost elbě v roce 2016:

5.3. 2016 P ebor Šanov
12.-13.3.2016 MČR dospět ch Prostějov
í9.-20.3.2016 MČR žákťr Humpotec

žáci:
Dorost:

Dospěli:

P ebor do í0-!et

19. - 13.03.20í6
13. -,l4.03. 2016

12._13.03.2016

5 03.2016
hala LO Mariánské Hory
lng. Masár Ján
Masárová, Masár, Bedná ová, Jarochová,Jaroch
na e-mail: ian,masar@cpzp.cz

mobil: 6051 60007, 732733665
7. Rozlosování: provede po adatelve čtvrtek p ed závodem
8.Startovné: Reflexní,Hol luk:domácí50,-Kč, ostatní150,-Kč

Kladkov luk: 300,-Kč
9. Občerstvení: nezajišťujeme, vlastní - vzít s sebou

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
'l, P edpis: závodí se podle pravidelČLS,

soutěžního ádu lukost elby a tohoto rozpisu
H18,HŽ,ll,ŽH1o

Dlouhodobé soutěže družstev:

1.ko!o: m!ádež 01.11.201 5 - 27.12.2015

2.kolo: mládež 'l9.12.2015 - 14.02.2016

3.kolo: mládež 30.01.20í6 - 3í.03.20í6

dospěIi 01.11,2015 - 27.12.2015

dospělí 28.12.2015 - 14.02.2016

dospělí 15.02.20'16 - 31.03.20í6

2, Sestavy: lng. Masár Ján, p edseda LO, Ostrava dne 29.10.2015


