Všeobecná ustanovení
Název závodu:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Souřadnice:
Ředitel závodu:
Tajemník závodu:
Rozhodčí:
Příhlášení:

Odhlášení:
Rozlosování:
Startovné:
Úhrada startovného:
Ubytování:
Občerstvení:

Terčová-lovecký okruh, otevřený závod
Ostrostřelci Skalany
19.9.2020
Skalany - Podbaba, 300 m za odbočkou do Skalan směrem na Vyskeř
50.5343617N, 15.1317758E
Marek Žák
Olga Žáková

do 16.9.2020 na www.3darchery.cz, nebo www.lukostrelec.cz,
nebo emailem na Olga Žáková <olga.zakova27@gmail.com>, uveďte:
jméno a věk (závodník se řadí do kategorie dle věku, kterého
dosáhne do 1. října daného roku: minis, žáci - dítě do 12 let musí mít
doprovod rodiče nebo jiné dospělé osoby, Junioři (Juniors) – 13-16 let /
muži – ženy, Senioři (Seniors) – 17 – 55 let / muži – ženy, Veteráni
(Veterans) – 55 let a starší / muži - ženy, kategorie luku: TR, LB, BHR, HB,
BBR, BU, FU, FS, název klubu nebo město. Závod není určen pro CRB kuše.
do 18.9.2020 na www.3darchery.cz pak SMS na tel.603 169 425 Olga Žáková
před závodem
dospělí od 18 let 450,-; kadeti a junioři do 18 let 250,-; minis 150,na místě v hotovosti
možnost přespání ve vlastním stanu, info Bára Součková tel. 608 810 440
oběd v rámci startovného, zájemci o oběd navíc kontaktujte Báru Součkovou
tel. 608 810 440, snídani možno koupit na startu

Technická ustanovení
Předpis:
Sestavy:
Třidy:
Časový rozvrh:

Ceny:

www.3darchery.cz

Dle pravidel IFAA, bodování zásahových zón: 5, 4, 3., viz Stanovy a kniha
pravidel IFAA, str. 40: http://www.3darchery.cz/legislativa/pravidla-ifaa
2 kola na 14 terčů nebo 1 kolo na 28 terčů (dle počtu účastníků), bez finále,
celkem 112 výstřelů (56 na 1 okruh)
dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL
registrace:
nástup:

08:00 - 09:30
9:45

předpokládané ukončení:

17:00

ve třídě a kategorii, v níž bude nejméně 5 účastníků

Upozornění:

Poznámky k závodu:

www.3darchery.cz

Závod se koná za každého počasí. Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere
na sebe odpovědnost za škody a újmu vůči ostatním účastníkům, divákům a
případným návštěníkům. Každý musí dodržovat obecné zásady bezpečnosti,
a respektovat pokyny rozhodčích a organizátorů. Zákaz konzumace alkoholu
a návykových látek bezprostředně před závodem a během závodu. Žádné
odpadky či kouření na trati závodu. Závodník, který neodevzdá bodovačku
do časového limitu, nebude vyhodnocen. Parkování na určených místech.

Náročný terén, doporučujeme pevnou obuv, dobrý zdravotní stav a fyzická
kondice.
Fotogalerie ze závodů ve Vrchlabí: stránky
https://www.lkvalterice.cz/aktuality-a-reportaze/tercova-hunter-roundvrchlabi-2019+a6.htm
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