
   

  

Rozpis závodu v halové lukostřelbě

Humpolecký jarní závod 2022

neděle
  A. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ                                             

Pořadatel        :   LO TJ Jiskra Humpolec   
                  
Datum               :   neděle  27. března 2022

Místo               :   sportovní hala TJ Jiskry Humpolec
    Tyršovo náměstí 745 / parkování před budovou

           
Ředitel závodu :   Miroslav Háva tel. 602 363 950
Hospodář :   Markéta Žaloudková 
Hlavní rozhodčí     :   Miroslav Háva
 
Přihlášky        :  jmenovité přihlášení je možné do středy 23. března v systému

   Rcherz a nebo přímo emailem  na adresu :
                  m.hava@wo.cz , či telefonicky : 602 36 39 50

    
Rozlosování        :   provede pořadatel den před závodem 

Ubytování        :   pořadatel nezajišťuje

Občerstvení        :   pořadatel nezajišťuje
                  
Úhrada       :   úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných 

    předpisů

Startovné :   žactvo 100,-Kč
                                  dospělí a dorost 200,-Kč  

mailto:m.hava@wo.cz


                                  

B. TECHNICKÉ USTANOVENÍ
     
Předpis :    závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a dle ustanovení 
                  tohoto rozpisu 
   
Sestava :  H18   -  RL a KL terč 40 cm redukovaný sloupeček či  LasVegas nebo plný ) 
                             HL plné terče o průměru  40 cm 
                 ŽH18 - starší žáci – terč o průměru 60 cm;  

     mladší žáci - terč o průměru 80 cm
                 ŽH10  - děti do 10ti let - terč o průměru 80cm 

       a děti do 8mi let terč o průměru 80cm  

Soutěž :   Divize - olympijský luk, kladkový luk, holý luk
               Třídy - všechny věkové třídy v rámci ČLS

Startují :  řádně přihlášení závodníci .  Počet terčovnic - 13

C.  ČASOVÝ ROZVRH SOUTĚŽNÍHO DNE  

Neděle 27.3.2022 :

 

Ceny          :   tatranka je jistá :-)

Námitky           :  dle pravidel a řádů ČLS

Upozornění      :   všichni závodníci startují na vlastní zdravotní a materiálové        
 nebezpečí. Platí zákaz použití lovecké kamufláže na úboru a nářadí 
střelce. Halová obuv je nutná, sportovní oděv vyžadován.
Bez dobré nálady nejsou dobré výsledky.

                                       

V Humpolci 5. března 2022 Miroslav Háva
ředitel závodu      

                                                                                                                                          

8:30  akreditace  závodníků
9:20  nástup
9:30 zahájení - 3 tréninkové sady  + závod 
V polovině závodu 15 minut přestávka

Cca ve 13:00  zahájení doplňkových soutěží 
souboje  jednotlivců,  družstev,  nácvik  střídavé  střelby,
rozstřelové souboje
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