
 

Jaroslav „Klacek“ Obročník by vás rád pozval na závody  

                                                    Skalanské vejce 

Termín: 23. 8. – 24. 8. 2014  

Organizátoři: ATL Lukostřelec cz o. s. spolu s Život na vsi o. s. a LK OSTROSTŘELCI SKALANY 

Lokalita: Skalany Podbaba GPS 50°32‘4.35“N; 15°7‘54.93“E  

Startovné: Vybírá se na místě při prezentaci a platí pro oba dva dny. V případě neúčasti na sobotní části 

programu (Setonovy činy, Flight) se startovné na nedělní část nesnižuje. 

  dospělí 350 Kč  

  mládež 13 - 18 let 250 Kč  

  děti do 12 let 100 Kč  

Strava: 

 Nedělní oběd s pitím je v ceně startovného, je možné si objednat i sobotní oběd  v ceně 100,-Kč, snídaně - 30,- 

Kč, večeře - polévka,klobása nebo párek a zeleninový salát v ceně 50,- Kč. Možnost stravování v 2 km vzdálené 

hospodě, nebo vlastní vaření na ohni  

Přihlášky: Elektronicky na portálu Lukostrelec.cz na tomto odkazu.  

Prezentace: 22. 8.  20.00 - 22.00,          23. 8.   7.30 – 10.00,     24. 8.   7. 30 – 9. 00 

Časový rozvrh:23.8. 10.30 zahájení, 11.00- 17.00 soutěž,    24.8.   9.15. zahájení –9.30 soutěž 

Ubytování: vlastní stany zdarma - zájem o večeři a snídani napsat do přihlášky  

Kategorie: podle lukostřelecké ligy – PL, TL, HL, Open, děti 

Disciplíny: sobota 23.8. Činy dle E. T. Setona 

  terčovka  40 m   dostřel šípem   jelen do srdce   přestřel míli 1609m    velká vzdálenost 

Disciplíny jsou popsány v Knize lesní moudrosti v kapitole Mistrovství lesní moudrosti. 

V odpoledních hodinách proběhne soutěž ve FLIGHTU pod vedením  Jardy Zelího 

Neděle 24.8. 

  terčovka    ústupovka   královská ústupovka   rychlostřelba   dálková terčovka – 50 

 

  kolečka   kyvadlo   trpaslíci   piškvorky   28x 3D   skalanské vejce 

 

Soutěž je součástí Lukostřelecké ligy 

 

Přehled přihlášených střelců 

Disciplíny budou upřesněny před závodem  

Členové ATL se mohou zúčastnit i Českého poháru 18. 8.  

 

http://www.ceskahospodaolesnice.wz.cz/
http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=Prihlaska&file=index&turnaj=40
http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=Prihlaska&file=prehled&turnaj=40

