B. Technická ustanovení:

Zimní pohár města Přerova 2020

XXV. ročník FINÁLE
Závody jsou pořádány za přispění
Magistrátu města Přerova a Olomouckého kraje
A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

SK Přerov – lukostřelba

Datum:

V. kolo

Místo konání:

Městská sportovní hala Přerov, Petřivalského 2884/3,
Přerov, GPS:49°26'52.802"N, 17°27'49.485"E
!!! NUTNÉ PŘEZŮVKY SEBOU !!!

Činovníci:

Přihlášky:

NEDĚLE

ředitel závodu:
rozhodčí:
hospodář:

05. 01. 2020 FINÁLE

Předpis:

závodí se podle Pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS
a podle ustanovení tohoto rozpisu.

Sestava:

H18, ŽH18, ŽH10

Divize:

reflexní luk (RL), kladkový luk (KL), holý luk (HL)

Třídy:

dospělý – muži, ženy, senioři, seniorky
dorost – junioři, juniorky, kadeti, kadetky
žactvo – starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší
žákyně, žáci a žákyně 9-10let, žáci a žákyně 6-8let

Soutěž:

jednotlivci

Startují:

řádně přihlášení lukostřelci s platnou licencí

Výsledky:

výsledné pořadí bude ve finále vyhlášeno ze tří
nejlepších výsledků včetně finálového závodu

Protesty:

dle soutěžního řádu ČLS, čl. 4.16

Časový rozpis:

Martin Bucher
Petr Hronek, Martin Bucher
Helena Blaťáková

primárně přes systém www.rcherz.com
případně jmenovité přihlášky závodníků zašlou oddíly a kluby
na adresu: Kalina David, Seifertova 14, 750 02 Přerov
nebo na E-mail - lukostrelba.prerov@seznam.cz
nejpozději do středy před závodem, při dodatečném
povolení startu závodníkům přihlášeným po termínu, bude
uložena pořádková pokuta ve výši 100% startovného dle
soutěžního řádu ČLS, čl. 4.3

Rozlosování:

provede pořadatel vždy den před závodem

Ubytování:

nezajišťujeme

Občerstvení:

viz. Příloha občerstvení

Startovné:

kladkový luk = 250,- Kč
RL, HL dospělý a dorost = 200,- Kč
RL, HL žáci = 100,- Kč
RL, HL do 10 let = 50,- Kč
manipulační poplatek za družstvo = 50,- Kč

08:30 – 09:00

registrace závodníků v bufetu

09:00

nástup

09:10 – 09:30

nástřel

09:30

zahájení závodu

Ceny:
Dle soutěžního řádu ČLS, čl. 4.6
Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Závodníci startují v řádném sportovním úboru
a v oddílovém dresu.
Případnou způsobenou škodu hradí škůdce v celém rozsahu.
Věnujte zvýšenou pozornost datům a časům rozpisů na
naše závody.

V Přerově dne 07.10.2019
David Kalina
předseda oddílu

Martin Bucher
ředitel závodu

Poznámky k průběhu závodů:

Příloha občerstvení:

Zimní pohár města Přerov 2019/2020 je koncipován jako pětikolový turnaj.
Jednotlivá kola jsou plánována v tyto termíny:







I. kolo

NEDĚLE

03. 11. 2019

II. kolo

NEDĚLE

17. 11. 2019

III. kolo

NEDĚLE

01. 12. 2019

IV. kolo

NEDĚLE

15. 12. 2019

V. kolo FINÁLE

NEDĚLE

05. 01. 2020

Pokud by došlo k nějaké změně termínu závodu, byla by změna dopředu
oznámena.







Káva
Čaj
Cukrovinky
Párek v rohlíku
Chléb s pomazánkou

Vše k dispozici v bufetu v patře haly.

