Pohár mládeže plzeňského kraje 2020
2. kolo
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

kooperace

1. lukostřelecký klub Plzeň 1935, z. s.
Lukostřelecký oddíl tělovýchovná jednota Spartak Chrást z. s.
Lukostřelecký klub Arcus Plzeň, z. s.

Datum:
Místo:

20. června 2020
lukostřelnice Štruncovy sady

Činovníci:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
rozhodčí:

Přihlášky:

jmenovité přihlášky družstev proběhnou přes systém rcherz (možno provést
jen zástupcem klubu) do 16. června 2020.

Jan Šípek
Milada Štefková
Josef Brož

e-mail: lkplzen@gmail.com
tel: 776 493 215
Účast:

přednost mají střelci z věkových tříd mládeže

Rozlosování:
Ubytování:
Stravování:

provede pořadatel v klubovně klubu den před závodem
pořadatel nezajišťuje
formou bufetu

Startovné:

WA720, ŽWA720, WA/kr. ŽWA/kr.

300,-

Technická ustanovení
Předpis:

závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle tohoto rozpisu

Sestava:

WA720, ŽWA720, WA/kr., ŽWA/kr.
Celý závod bude střílen v sadách po 6-ti šípech

Třídy:

junioři, juniorky, kadeti, kadetky, st. žáci, st. žákyně, ml. žáci, ml. žákyně, žáci
do 10 let, žákyně do 10 let, žáci do 8 let, žákyně do 8 let
Při dostatečné kapacitě doplněno o: muži, ženy, senioři, seniorky

Rozřazení do skupin:

dopoledne – žactvo a holé luky
odpoledne – dorost a dospělí

Časový rozpis:

dopoledne
8:30 – 8:55 hod.
registrace
9:00 hod.
nástup
9:05 - 9:15 hod.
kontrola nářadí
9:15 – 9:40 hod.
trénink (2 sady)
9:40 hod.
zahájení závodu
V polovině cca. 20 min. přestávka
Vyhlášení proběhne do 30 minut od ukončení závodu

Časový rozpis:

odpoledne
14:00 – 14:25 hod.
registrace
14:30 hod.
nástup
14:35 - 14:45 hod.
kontrola nářadí
14:45 – 15:10 hod.
trénink (2 sady)
15:10 hod.
zahájení závodu
V polovině cca. 20 min. přestávka
Vyhlášení proběhne do 30 minut od ukončení závodu

Upozornění:

všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí
závodníci startují v oblečení předepsaném pravidly
proběhne kontrola lukostřeleckých licencí
všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu související
s šířením nákazy Covid-19 v ČR

Pohár mládeže plzeňského kraje:
•
•

Bude hodnocen jako průměr tří nejlepších výsledků z 5 kol závodů (viz datumy).
Ocenění:
o na jednotlivých kolech proběhne předání medailí pro kategorie, kde bude účast
minimálně 3 střelců
o Předání pohárů proběhne na finálovém kole ve všech kategoriích a sestavách, kde
bude účast alespoň jednoho střelce účastnícího se 3 kol. Pohár na stupních vítězů
bude udělen pouze střelci, který se účastnil 3 kol PMPK. Klub organizující finálové
kolo může ocenění doplnit dle svého uvážení
o zisk putovního poháru pro střelce kategorie mládeže s nejvyšším průměrem ze všech
sestav reflexního luku
▪ 2015 Marie Horáčková
WA/kr.
juniorky
637,7 bodu
▪ 2016 Marie Horáčková
WA/kr.
juniorky
647,3 bodu
▪ 2017 Daniel Bouřil
ŽWA720
mladší žáci
646 bodů
▪ 2018 Daniel Bouřil
ŽWA720
mladší žáci
656 bodů
▪ 2019 Julie Krettová
ŽWA720
žákyně 10 let 622,3 bodu

Jan Šípek v. r.

Ing. Jiří Holický v. r.

ředitel závodu

předseda klubu

