Všeobecná ustanovení
Název závodu:
Pořadatelé:
Datum konání:
Místo konání:
Souřadnice:
Ředitel závodu:
Tajemník závodu:
Rozhodčí:
Příhlášení:
Odhlášení:
Rozlosování:
Startovné:
Úhrada startovného:
Ubytování:

Občerstvení:

Mistrovství ČR ve 3D lukostřelbě
LK 3D Mrlínek a 3D Team Řáholec
25.- 26.9.2021
Rekreační areál Pod Šaumburkem, Rajnochovice 17, 768 71
49.4174842N, 17.7733536E
Ing. Pavel Krejča
Ludvík Čuba

do 23.9.2021 na www.3darchery.cz
do 23.9.2021 na www.3darchery.cz poté SMS 602 430 149
večer před závodem
dospělí od 18 let 1.000,-; kadeti a junioři do 18 let 800,-; minis 400,na místě v hotovosti
Rekreační areál Pod Šaumburkem umožní i parkování max.3 karavanům nutné domuvit předem s majitelem objektu - recepce@podsaumburkem.cz,
Hotel Polom - hotelpolom@seznam.cz, Hotel Troják - hotel@natrojaku.cz,
Ubytovna TJ Bystřice - kaatkaa6@seznam.cz , pro stany Kemp Rusava - 722
604 350
oběd v ceně startovného, v pátek a v sobotu grilování za 150,- Kč na osobu

Technická ustanovení
Předpis:
Sestavy:
Třidy:
Časový rozvrh:

Ceny:
Upozornění:

email: info@3darchery.cz

dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL
32 3D terčů, v sobotu 2 x 32 šípů stejný kolík, neděle 1 x 32 šípů
dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL
registrace v pátek:
registrace v sobotu:
nástup:
zahájení střelby v sobotu:
zahájení střelby v neděli:
předpokládané ukončení:

18:00 -20:00 hod.
7:00 - 9:30 hod.
10:00 hod.
10:30 hod.
9:00 hod.
v neděli 16:00 hod.

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 návštěníkům. Každý
musí dodržovat obecné zásady bezpečnosti a respektovat pokyny
rozhodčích a organizátorů. Žádné odpadky či kouření na trati závodu.
Parkování na určených místech.
web: www.3darchery.cz

újmu vůči ostatním účastníkům, divákům a případným návštěníkům. Každý
musí dodržovat obecné zásady bezpečnosti a respektovat pokyny
rozhodčích a organizátorů. Žádné odpadky či kouření na trati závodu.
Parkování na určených místech.

Poznámky k závodu:

email: info@3darchery.cz

Náročný terén, doporučujeme pevnou obuv, dobrý zdravotní stav a fyzická
kondice.

web: www.3darchery.cz

email: info@3darchery.cz

web: www.3darchery.cz

