Všeobecná ustanovení
Název závodu:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Souřadnice:
Ředitel závodu:
Technik závodu:
Příhlášení:
Odhlášení:

Rozlosování:
Startovné:
Úhrada startovného:
Ubytování:
Občerstvení:

LICOMĚRSKO
Jezdecká stáj Licoměrsko

12.9.2020
statek Licoměrsko, Tichonice
49°46'03.841" N, 14°58'44.062" E
Stanislav Švarc
Robert Ježdík
do 9.9.2020 na www.3darchery.cz
do 9.9.2020 na www.3darchery.cz;
po 9.9.2020 SMS na číslo +420 602 363 884, po
neodhlášených účastnících bude vymáhána částka za
neodebrané obědy
večer před závodem, skupiny losuje program
dospělí od 18 let 450,-; junioři do 18 let 250,-; žáci 150,na místě v hotovosti
UPOZORNĚNÍ - k dispozici chatka (4 lůžka) a apartmán (4 lůžka).
Možnost stanování. Další informace na tel. +420 602 363 884.
oběd v rámci startovného; zájemci o obědy navíc pošlete
do 10.9. SMS zprávu na tel. +420 602 363 884

Technická ustanovení
Předpis:
Sestavy:
Třidy:
Časový rozvrh:

Ceny:

dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL
32 3D terčů bez finále
dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL
registrace:
nástup:
zahájení střelby:
příjem poslední bodovačky:
předpokládané ukončení:

08:00 - 09:30
09:45
10:15
15:00
15:30

ve třídě a kategorii, v níž bude nejméně 5 účastníků
* 5 a více účastníků v kategorii - ceny za 1., 2. a 3. místo
* 4 účastníci v kategorii - ceny za 1. a 2. místo
* 3 účastníci v kategorii - cena za 1. místo
Oblíbená soutěž "Šťastný šíp" o hodnotnou cenu a další ceny v

tombole k 25. výročí Ranče Licoměrsko!!!
Upozornění:

email: info@3darchery.cz

Každý závodník, který neodevzdá bodovačku do časového limitu
uvedeného v rozpise závodu, nebude vyhodnocen. Zaplacením
startovného závodník vyjadřuje souhlas s tímto pravidlem. Každý
závodník startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe odpovědnost
za škody a újmu vůči ostatním účastníkům, divákům a případným
návštěníkům. Každý závodník musí dodržovat obecné zásady
bezpečnosti a respektovat pokyny organizátorů a kapitána skupiny.
Žádné odpadky či kouření na trati závodu.
web: www.3darchery.cz

návštěníkům. Každý závodník musí dodržovat obecné zásady
bezpečnosti a respektovat pokyny organizátorů a kapitána skupiny.
Žádné odpadky či kouření na trati závodu.

Poznámky k závodu:

email: info@3darchery.cz

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. Parkování pouze na určených
místech.

web: www.3darchery.cz

