Zelenci a spol. pořádají turnaj v tradiční lukostřelbě

1. Jarní šíp Jindřichův Hradec

Místo: Jindřichův Hradec, Otín 95 (stará škola)
Odkaz na mapu je na www.lukostrelec.cz v diskuzním fóru v sekci
turnaje nebo zašlu emailem na vyžádání.
Čas: Sobota 5.4.2008
Prezentace 8:30 – 9:45
Začátek 10:00
Do turnaje jsou zařazeny disciplíny Lukostřelecké ligy, kterou pořádá Občanské
sdružení Lukostřelec.cz , takže luky dělíme podle pravidel LL.
Přesný popis kategorií na www.lukostrelec.cz
Holý luk: Skládací nebo jednodílný luk se střeleckým oknem v madle. Nejsou
povolena kovová ramena, kovový střed, stabilizátory a zaměřovač.
Libovolné šípy s terčovými hroty.
Tradiční luk: Luk s hladkým madlem bez střeleckého okna. Může mít
jednoduchou zakládku z přírodního materiálu. Laminát povolen.
Pouze dřevěné šípy s terčovými hroty.
Každý střelec mladší 18-ti let musí mít doprovod dospělé osoby.
Bude-li zájem, uděláme kategorii pro děti bez rozdílu luku, střelba bude z menší
vzdálenosti. Je třeba, aby děti ovládaly samostatnou střelbu, nemůžeme z toho
udělat kurz. Horní věková hranice dětí není stanovena, aby se některý zdatný
třináctiletý střelec neurazil, že je zařazen mezi děti.
Počet šípů: Minimální pět kusů, doporučený deset a více (kdo je dobrý
v rychlostřelbě, bude vědět).
Startovné: 100Kč, děti 50Kč
Občerstvení: V ceně startovného jsou započteny pouze nápoje (čaj, káva, limo,
pivo). Jídlo vlastní, bude k dispozici oheň s roštem.
Ubytování: Informace na vyžádání.
Přihlášky a dotazy: e-mail: zelenek@centrum.cz
telefon: 602258599

Disciplíny
LL terčovka: Terč FITA 60, 10 šípů (2x5) na 20m, 10 šípů (2x5) na 25m
Hodnocení 1-10 bodů. Ká za bod – podle pravidel LL
LL královský ústup: Terč postava v. 170cm, š. v ramenou 60cm
Začíná se na 10m, po úspěšném zásahu se střelec vzdálí o 5m. Z každé
vzdálenosti 2 pokusy. Hodnocení – 1bod za postup na další vzdálenost.
Ká za bod podle pravidel LL. Zapisuje se i celkový počet vystřelených
šípů. Pokud střelci dojdou šípy ,může si dojít a pokračovat.
LL rychlostřelba: Terč kruh průměr 60cm
Časový limit 45 vteřin
Hodnocení – 1bod za každý šíp v terči, zapisuje se i celkový počet
vystřelených šípů. Pokud střelci dojdou šípy před limitem, končí.
Ká za bod podle pravidel LL.
Lovecká stezka: 10 zvířat v různém terénu. Vzdálenost neznámá (max. 25m).
1šíp na zvíře.
Hodnocení – 1, 2, 3 body podle zásahu. 4 Ká za bod.
Králíci: Pět drobných terčů na zemi, vzdálenost 2 – 8 metrů. 1šíp na králíka.
Hodnocení: 1 – 2 body podle zásahu. 8Ká za bod.
Rukojmí: 4 postavy, jedna z nich je rukojmí a nesmí být zasažena. 3 šípy,
jeden na každého padoucha. Druhý šíp v jednom padouchovi se neboduje.
Vzdálenost 10 – 15m. Časový limit 20 vteřin. Může být založený šíp.
Hodnocení – Hlava, srdce 3body, tělo 2body, ruce a nohy 1bod. Zásah
rukojmího a každý nevystřelený šíp v limitu – ztráta 3bodů. 11 Ká za bod.
Vzdálená postava: 10 šípů na 40m. Hodnocení – hlava, tělo 2body, ruce a
nohy 1bod. 5 Ká za bod.
Střelba k linii: Vzdálenost 70m. Prostor na zemi 5x5 m s postavou na předním
okraji. 10 šípů. Hodnocení – postava 2body, vyznačený prostor 1bod.
5 Ká za bod.
Hradecká růže: Vzdálenost 18m. 5 šípů na pětilistou růži. Na každý list jeden
šíp. Druhý šíp v jednom listu se neboduje. Kdo zasáhne 5 listů, může
zariskovat a zkusit šestým šípem zasáhnout střed. Když trefí, body se
zdvojnásobují, když netrefí, ztratí polovinu bodů.
2 body za zásah, 5 Ká za bod.
Když zbude čas, dáme si na závěr souboj.

