6. finálové kolo
Poháru mládeže Plzeňského kraje
20 17
Plzeň - Lobzy
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Datum:

Lukostřelecký klub ARCUS Plzeň, z.s.
neděle 1. října 2017

Místo konání:

Armádní sportovní střelnice v Plzni - Lobzích

Činovníci:

ředitelka závodu:
Barbora Horáčková
hlavní rozhodčí:
Milada Štefková
hospodářka závodu:
Hana Tyrpeklová
jmenovité přihlášky svých členů a vedoucího výpravy zašlou
oddíly a kluby do 25. září 2017
na rcherz.com a zároveň na kontakt@lkarcus.cz

Přihlášky:

Rozlosování:

dne 27. září 2017 ve 20 hod.

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje

Občerstvení:

zajištěno na střelnici

Úhrada:

úhrada nákladů pro činovníky a rozhodčí závodu bude
provedena dle platných předpisů ČLS

Startovné:

žactvo 150 Kč; dorost 200 Kč; dospělí 250 Kč

Technická ustanovení:
Předpis:

Sestava:

závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS
a podle ustanovení tohoto rozpisu.
ŽWA 720, ŽWA 1440/kr, WA 720 – 70, 60, 50, 30 m, WA 1440/kr
+ ELIMINACE dle sestav, min. 4 střelci, napříč kategoriemi

Kategorie:

žáci a žákyně do 8 a do 10 let, mladší a starší,
kadeti a kadetky, junioři a juniorky
muži, ženy, senioři, seniorky

Divize:

reflexní, kladkový a holý luk

Startují:

Řádně přihlášení závodníci na náklady vlastní nebo vysílajícího
oddílu, klubu. Závod je otevřen pro všechny členy ČLS.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě naplnění kapacity
lukostřelnice omezit účast. Přednost dostanou žákovské
a dorostenecké kategorie.

Časový rozpis:
8.00 – 8.30 hod.
8.30 – 9.00 hod.
9.00 – 9.30 hod.
9.30 hod. (závodí se v sadách po 6 šípech)
30 minut po skončení kvalifikace
30 minut po skončení eliminace, dle sestav napříč
kategoriemi, minimálně 4 závodníci
vyhlášení 3. ročníku PMPK následně po vyhlášení vítězů 6. kola
prezence
nástup + kontrola nářadí
trénink
kvalifikace
eliminace
vyhlášení závodu

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a v řádném
sportovním úboru a obuvi. Při nízké účasti možná střelba na jednu řadu.
PARKOVÁNÍ AUT MOŽNÉ POUZE NA PEVNÝCH PLOCHÁCH v areálu ASS,
nikoliv na trávě.
Závod je součástí seriálu šesti závodů třetího ročníku Poháru mládeže
Plzeňského kraje (dále jen PMPK), na kterém participují 1. LK Plzeň 1935,
TJ Spartak Chrást a LK ARCUS Plzeň.
1. kolo: 30. 4. 2017 Chrást; 2. kolo: 21. 5. 2017 Plzeň – Lobzy; 3. kolo: 4. 6.
2017 Plzeň - Štruncovy Sady; 4. kolo: 25. 6. 2017 Plzeň - Štruncovy Sady;
5. kolo: 10. 9. 2017 Chrást a 6. kolo = finále: 1. 10. 2017 Plzeň – Lobzy.
Do vyhodnocení PMPK se započítává průměr z nejlepších tří výsledků
ze jmenovaných závodů v jednotlivých mládežnických kategoriích.
Ing. Zdeněk Horáček, v. r.
předseda
LK ARCUS Plzeň, z.s.
V Plzni dne 31. 5. 2017

Mgr. Barbora Horáčková, v. r.
ředitelka závodu

