Zelí a spol. pořádají otevřený

LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ
na Státním hradu a zámku Jindřichův Hradec 5. 10. 2013
jako součást historické slavnosti OŽIVENÍ HRADU pořádané SHŠ Páni z Hradce
Turnaje se mohou zůčastnit předem přihlášení a u prezentace zapsaní střelci, v případě
nenaplnění kapacity turnaje je možno se přihlásit až na místě.
Vybavení: libovolné luky MIMO kladkových a olympijských
Luky dělíme do dvou kategoriií, podle toho jaký šíp předepisují pro daný luk běžně používaná
pravidla lukostřeleckých organizací v ČR.. Dále bude otevřena kategorie dětí bez rozdílu šípu.
Minimální počet šípů je 6 ks, je dobré mít nějaký náhradní. Povoleny pouze terčové hroty
(bez řezných hran přesahujících průměr šípu a bez zpětných háčků).
Kategorie: Dřevěný šíp - primitivní luk, tradiční luk, LB, TRLB, holý luk s dřev. šípem
Průmyslový šíp - open, TRRB, BB, IB
Děti - do 12-ti let, bez rozdílu šípů
Dolní věková hranice dětí není určena, ovšem je třeba, aby dítě ovládalo samostatnou střelbu,
nelze aby mu na metě někdo pomáhal. Děti budou mít zkrácené vzdálenosti přimeřeně věku.
Střelci mladší 18-ti let musí mít doprovod dospělé osoby.

Samozřejmě nejvíce jsou vítány luky primitivní a tradiční.
Dobový či stylový oděv není nutný.
Disciplíny: -tradiční terčovka na vzdálenosti 40 a 30 yardů (36,6 a 27,4m)
z každé vzdálenosti 48 šípů, budou se střílet sady po 6 šípech,
terč o průměru 122 cm.
-potom se bude střílet kombat na tři sklopky - souboj vylosovaných dvojic, kdo
dřív zasáhne dva ze tří terčů (vel. cca 30x40cm), vzdálenost 18m. Vítězové
postupují do dalšího kola, kde jsou opět losovány dvojice.
Místo: zahrada u Rondelu za 3. nádvořím
Čas: 13.00 - 14.00 - prezentace střelců
rozdělení do skupin a střídací intervaly určíme na místě podle počtu přihlášených,
tak aby nestřílející skupiny mohly sledovat i ostatní program.
cca 17.30 - ukončení střelby
cca 18.00 - vyhlášení výsledků
Přihlášky: prosím na E-mail: zelenek@centrum.cz, do přihlášky uveďte jméno a kategorii.
Startovné: 50,- kč
děti nic
Informace na výše uvedeném mejlu nebo na tel. 602 258 599 Jaroslav Zelenka ( v prac.dny
prosím po 16.00 hod.)

