OPAVSKÉ ZÁVODY 2021
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

Lukostřelecký oddíl TJ Opava www.lukostrelbaopava.cz

Datum závodů:

I. kolo
II. kolo
III. kolo - FINÁLE

Místo závodu:

střelnice LO TJ Opava

Činovníci:

ředitel závodu:

Pavel Hradil

rozhodčí:

Pavel Hradil

20.06.2021 (neděle)
24.07.2021 (sobota)
18.09.2021 (sobota)

Přihlášky:

přes e-mail: loopava@seznam.cz nebo přes systém www.rcherz.com.
U střelců s levým madlem je nutno uvést tuto skutečnost do přihlášky

Termín přihlášek:

nejpozději do čtvrtka 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.
Podle počtu přihlášených střelců se bude střílet na 2 skupiny. Nejpozději 2 dny před
závodem bude zasláno na přihlášené oddíly, zda bude 2. skupina probíhat.

Rozlosování:

provede pořadatel 1 den před závodem

Ubytování:

nezajišťujeme

Startovné:

RL, HL dospělý, dorost, žáci = 200,-Kč
RL, HL do 10 let = 100,-Kč

Občerstvení:

káva, čaj za úhradu

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:

závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle tohoto rozpisu
(střílí se 6ti šípy)

Sestavy:

WA 720, ŽWA 720

Divize:

reflexní luk (RL), 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 9-10 let

Soutěž:

jednotlivci

Startují:

řádně přihlášení závodníci. Počet účastníků je omezen kapacitou střelnice.
V případě většího počtu se bude střílet na 2. řady.
Maximální počet střelců je 44 na jednu skupinu.

Výsledky:

výsledné pořadí bude ve finále vyhlášeno ze dvou nejlepších výsledků včetně
finálového závodu
Tzn. 1 závod + finálový závod

Protesty:

dle soutěžního řádu ČLS, čl. 4.16
1.SKUPINA

Časový rozpis:
08:30 – 09:00
9:00
09:10 – 09:40
9:40

prezentace
nástup
trénink + kontrola nářadí
závod
Střílí: dospělí, senioři a dorost
2. SKUPINA*

12:30 - 13:00
13:00
13:10 - 13:30
13:30

prezentace
nástup
trénink + kontrola nářadí
závod
Střílí: žáci
* dle počtu účastníků. Časy se můžou měnit dle situace

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.

Omezení:

Omezení může být i z důvodu bezpečnosti.
O účasti přihlášených rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Na střelnici je přísný zákaz:
- kouření. Platí i pro elektronické cigarety.
- požívání alkoholických nápojů a návykových látek

V Opavě dne 28. 05. 2021

Pavel Hradil
předseda oddílu, ředitel závodu

