Vjetve Jihu IQ 60 pořádají lukostřeleckou soutěž 3D - 2 x 14 zvířat

PARNÍ

3D

JINDŘIŠ

Myšlenka: sejít se v J. Hradci na nádraží a dopravit se parním vlakem po úzkokolejné trati
na místo závodu do Jindřiše. Je to první zastávka a jízda trvá 14 minut.
Kdy: v sobotu 26. října 2013
Sraz na nádraží: mezi 10.20 - 10.45 , před odjezdem se může pokecat a udělat částečná
registrace střelců.
Odjezd vlaku:

10.50 hod.

(cena jízdenky 30,- kč)

Místo konání: Jindřiš, chatová osada Na křivce, je to přímo u stanice Jindřiš.
Zahájení: cca 11.20, střelci co nepojedou vlakem ať jsou na místě v 11.04 a bouřlivě
vítají příjezd. Poté dokončíme registraci střelců.
POZOR! Je to stanice Jindřiš - u pískovny a NE Jindřiš - zastávka ve vsi !
Střílí se: 14 terčů 3D zvířat rozmístěných v terénu, jeden šíp na zvíře. Okruh se jde dvakrát.
Hodnocení 10, 8, 5, 0 bodů podle zásahu. Skupiny 3-5 střelců, rozdělení před
závodem.
Kategorie: dospělí - luky s dřevěným šípem (TRLB, PB-HB, TL, PL ...)
dospělí - luky s průmyslovým šípem (BB, TRRB, Open ...)
junioři: 12 - 17,99 (let bez rozdílu luku)
děti : 6 - 11,99 let (bez rozdílu luku) mají zkrácené vzdálenosti
Soutěž není určena pro luky kladkové, olympijské a kuše
Startovné: dospělí 150,- kč

junioři 100,- kč

děti 50,- kč

Přihlášky: prosím do středy 23.října na E-mail: vjetvejihu@centrum.cz
Do přihlášky uveďte jméno, věk, a jestli pojedete z J.H. vlakem
(to je důležité, bude-li nás hodně, je třeba rezervovat vagón)
Stravování: pořadatel nezajišťuje, v ceně startovného je pouze drobné občerstvení - čaj, kafe,
voda a pišingr nebo buchta.
Po skončení je možné zavítat do Jindřišského hostince.
Odjezd: parní vlak jede zpět v 15.48 a je možné, že to nestihneme (záleží na počtu střelců).
Potom jede do J.H. motorák v 17.46 (za 12,- kč), to se stihne určitě - i s návštěvou
hostince. Dá se to jít i pěšky zhruba za hodinu.
Ostatní informace: vjetvejihu@centrum.cz nebo tel. 602 258 599 - Zelí (prac. dny po 16.00)
Šípy pouze s terčovými hroty. Nezletilí střelci musí mít dospělý doprovod. Každý se účastní
akce na vlastní nebezpečí.
Prosím rodiče, aby zvážili účast nejmenších střelců, místy je hůře schůdný terén a hlavně je
nutné, aby dítě zvládalo samostatnou střelbu.
Vítězové budou krátce po skončení závodu vyhlášeni, ovšem ceny neslibujeme.

