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

Občerstvení:

22. Mistrovství České republiky ve 3D lukostřelbě - Hrádek u Ústí nad O.
Kentaur - Pardubice, z.s.
14. 9. ÷ 15. 9. 2019
Hrádek 23
562 01 Hrádek
N 49°57.96230', E 16°20.41740'
Pavel Šrut
Michal Krtička
do 11. 9. 2019 na www.3darchery.cz
do 11. 9. 2019 na www.3darchery.cz poté SMS 602 405 967
večer před závodem
dospělí od 18 let 900,-; kadeti a junioři do 18 let 500,-; minis 300,na místě v hotovosti
kapacita Penzionu Koliba je již zcela obsazena účastníky MČR,
další možnosti ubytování v Ústí nad Orlicí - vzdálenost cca 5 km
v místě konání, restaurace Koliba. Oběd pro doprovod možno zakoupit při
prezentaci za 150,- Kč

Technická ustanovení
Předpis:
Sestavy:
Třidy:

dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL
sobota 14.9.
neděle 15.9.
Unmarked Animal Round *
Hunting Round **
30 terčů
30 terčů
dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL

Časový rozvrh:
registrace, přejímka zbraní:
nástup a zahájení:
zahájení střelby:
předpokládané ukončení:
Ceny:
Upozornění:

Poznámky k závodu:

email: info@3darchery.cz

sobota 14.9.
8:00 ÷ 9:30
10:00
10:15
15:00

neděle 15.9.
09:30
09:45
14:30

ve třídě a kategorii, v níž bude nejméně 5 účastníků
Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe odpovědnost za škody a
újmu vůči ostatním účastníkům, divákům a případným návštěvníkům.
Přihlášením každý účastník souhlasí s pravidly. Každý musí dodržovat
obecné zásady bezpečnosti a respektovat pokyny organizátorů. Žádné
odpadky či kouření na trati závodu. Parkování na určených místech.

Náročný terén, doporučujeme pevnou obuv, dobrý zdravotní stav a fyzická
kondice.
POZOR - příjezdová silnice č. II/315 v obci Hrádek je v rekonstrukci,
dodržujte dopravní značení, příjezd do místa konání pouze ze směru od
web: www.3darchery.cz
Ústí nad Orlicí.

Náročný terén, doporučujeme pevnou obuv, dobrý zdravotní stav a fyzická
kondice.
POZOR - příjezdová silnice č. II/315 v obci Hrádek je v rekonstrukci,
dodržujte dopravní značení, příjezd do místa konání pouze ze směru od
Ústí nad Orlicí.
Sestavy:

* - Unmarked Animal Round:
Povoleny jsou maximálně 3 výstřely, při zásahu terče se už nestřílí další šípy.
U terčů velikostní skupiny 1 a 2 při opravném výstřelu se postupuje na bližší
metu, terče skupiny 3 a 4 se střílí ze stejné mety.
Šípy - střelec musí mít šípy jasně označené jedním, dvěma nebo třemi
kroužky na konci šípu. Šípy musí být stříleny v vzestupném pořadí. Pokud je
omylem vystřelen šíp v nesprávném pořadí, musí střelec upozornit kapitána
skupiny a ten musí rozhodnout v jakém pořadí se budou střílet zbývající šípy
Bodování:

1. šíp
2. šíp
3. šíp

"Kill" zóna
(celá velká komora)
20 bodů
16 bodů
12 bodů

"Wound" zóna
(celý terč)
18 bodů
14 bodů
10 bodů

** - Hunting Round:
Pouze jeden šíp (stejné jako při Českém poháru)
Bodování:
"Kill" zóna
20 bodů
"Vital" zóna
16 bodů
"Wound" zóna
10 bodů

email: info@3darchery.cz

web: www.3darchery.cz

