Všeobecná ustanovení
Název závodu:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Souřadnice:
Ředitel závodu:
Tajemník závodu:
Příhlášení:
Odhlášení:
Rozlosování:
Startovné:

Vrchlabí
Lukostřelecký klub ARNI-Valteřice
28.5.2022
Holidaypark Liščí Farma (Vrchlabí), Dolní Branná 350, 543 62
GPS: 50°36'33.8"N 15°36'03.3"E
Petr Maralík
Petr Javorský
do 25. 5. 2022 na www.3darchery.cz, poté tel. +420 602 106 062
do 25. 5. 202022 na www.3darchery.cz, poté tel. +420 602 106 062
večer před závodem
dospělí 550 Kč; kadeti a junioři 300,-; žáci (minis) 250,-

Úhrada startovného:
Ubytování:

na místě v hotovosti
V pátek a v sobotu večírek od cca 17-18 hodin v restauraci, hudební
nástroje vítány. Ubytování v hotelu ve dvou až pětilůžkových pokojích se
sociálním zařízením. Objednávky prosíme směřovat přímo na Holiday Park
Liščí Farma. Úhrada za pobyt v den příjezdu v hotovosti nebo platební
kartou. Pro pozdější příjezdy možnost vyzvednutí klíčů a platby (pouze v
hotovosti) u číšníka v restauraci. Rezervace na recepce@holiday-parkvrchlabi.cz , nejpozději do 25. 5. 2022. Check-in v pátek do 20.00 hod.
Pozdní příjezdy hlásit předem na telefonním čísle 733 636 797. Po uzavření
recepce, klíč na vyžádání v restauraci v 1.p. Check out v sobotu do 10.00
hod., v neděli do 18.00 hod. Klíče od pokojů v den odjezdu účastníci předají
na recepci. Další informace na http://holiday-park-vrchlabi.cz/Cena
ubytování za dospělou osobu se snídaní 650 Kč, bez snídaně 550 Kč, děti 4 –
10 let 500 Kč, bez snídaně 400 Kč. Dítě 0 - 3,99 zdarma bez nároku na stravu
a lůžko.

Strava, občerstvení:

V restauraci. Ráno před závodem možnost zakoupení snídaně formou
švédských stolů 120 Kč od 8 do 10.00 hod. V ceně startovného je zahrnut
oběd (standardní, pro vegetariány, bezlepkový) a nápoj + malé občerstvení
na trati, parkovné a vstup do areálu. Oběd pro doprovod (cena 150 Kč) a
vegetariánský nebo bezlepkový oběd prosíme objednávat do 25. 5. 2022 na
tel. 604 572 053 (jen SMS). Nebo je možné si koupit oběd v restauraci dle
denní nabídky.

Předpis:

Dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL

Sestavy:

28 (v příp. většího počtu účastníků 32) 3D terčů bez finále

Třidy:
Časový rozvrh:

Ceny:
Upozornění:

email: info@3darchery.cz

dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL pro sezónu 2022
registrace:
nástup:
zahájení střelby:
předpokládané ukončení:

8:30-9:30
9:45
10:00:00 (bude upřesněno na místě)
16:00

v každé třídě a kategorii, v níž budou nejméně 3 účastníci
V neděli možnost účasti na 3D závodě WA. Každý startuje na vlastní
nebezpečí a bere na sebe odpovědnost za škody a újmu vůči ostatním
účastníkům, divákům a případným návštěvníkům. Každý musí dodržovat
obecné zásady bezpečnosti a respektovat pokyny organizátorů. Zákaz
kouření na trati závodu. Parkování zdarma.
web: www.3darchery.cz

