Všeobecná ustanovení
Název závodu:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Souřadnice:
Ředitel závodu:
Traťový maršál
Přihlášení:
Odhlášení:
Rozlosování:
Startovné:
Úhrada startovného:
Ubytování:

Občerstvení:

8. kolo Českého poháru - Choltice
Kentaur - Pardubice, z.s.
21.4.2018
Choltice - zámecký park
N 49°59.11263', E 15°36.94425'
Pavel Šrut
Michal Krtička
do 18. 4. 2018 na www.3darchery.cz nebo kentaur-pce@seznam.cz
do 18. 4. 2018 na www.3darchery.cz, poté SMS 602 405 967
večer před závodem
dospělí od 18 let 450,-; kadeti a junioři do 18 let 250,-; minis 150,na místě v hotovosti
Penzion Hastrman, tel. 736678824, e-mail: mariejerlingová@seznam.cz;
www.privat-hastrman.cz; kapacita cca 11 míst
Penzion Marta, tel.: 721661630, e-mail: hanapes@tiscali.cz;
www.pensionmarta.euweb.cz; kapacita 13 míst
v místě konání, Zámecká restaurace. Oběd pro doprovod možno zakoupit
při prezentaci za 150,- Kč, požadavek na bezmasé jídlo na výše uvedený email do 18.4.2018

Technická ustanovení
Předpis:
Sestavy:
Třidy:
Časový rozvrh:

Ceny:

dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL
30 3D terčů bez finále
dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL
registrace:
nástup a zahájení:
zahájení střelby:
časový limit pro odevzdání Score Card:
předpokládané ukončení:

8:00 ÷ 9:30
10:00
10:15
bude vyhlášen při nástupu
16:00

ve třídě a kategorii, v níž bude nejméně 5 účastníků
Oblíbená soutěž "střelba na daleký cíl" o hodnotnou cenu

Upozornění:

Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe odpovědnost za škody a
újmu vůči ostatním účastníkům, divákům a případným návštěníkům.
Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly technických parametrů jednotlivých
zbraní vlastním měřidlem. Každý musí dodržovat obecné zásady bezpečnosti
a respektovat pokyny organizátorů a kapitána skupiny. Žádné odpadky či
kouření na trati závodu. Parkování na určených místech - louka nad
koupalištěm.

Poznámky k závodu:

Náročný terén, doporučujeme pevnou obuv,
dobrý zdravotní stav a fyzickou kondici. Rodiče zodpovídají za závodníky
mladší 18 let. Doprovod je možný pouze se souhlasem všech členů skupiny a
nesmí se během závodu od této skupiny odpojit.

email: info@3darchery.cz

web: www.3darchery.cz

