PROPOZICE
Den konání turnaje:

Sobota 17. Května 2014

(Pokud by někdo přijel raději již v pátek, může si v objektu postavit stan, či přespat v autě. V případě, že by
byla velká nepřízeň počasí, bude umožněno přenocovat v tělocvičně, která je též v objektu).

Prezentace:

8:00 hod. - 9:30 hod.
V této době je též možné rozestřílení na cvičném terči. Místo a terčovnice na
rozestřílení budou označeny! Na soutěžní terče není cvičná střelba povolena!
9:45 hod. nástup, rozdělení skupin, informace…

Začátek turnaje:

10:00 hod.

Předpokládaný konec: Do 16:00 hod.
Místo konání:

Děčín XXXI - Křešice - areál bývalého hotelu PALME

Souřadnice:

14.2037667°E,50.7539497°N
Mapa místa konání (označeno praporkem)
Směr od Děčína na Křešice, Nebočady, Těchlovice…..

Děčín

Nebočady

↓

↑Směr od Těchlovic, Nebočad do Děčína.

Soutěž dospělých (od 18. Let) bude hodnocena ve dvou kategoriích, podle
použitého luku a to

Kategorie:

1. Jednoduchý luk (Primitivní a Tradiční)
2. Sportovní luk (Holý a Open)








Tyto kategorie jsou blíže definovány na stránkách ATL- Lukostřelec.cz
Pro všechny zde uvedené kategorie platí, že budou uskutečněny v případě,
sejde-li se alespoň 5 soutěžících v dané kategorii.
Hlavním vítězem celého turnaje bude střelec s největším počtem bodů „ká“
bez rozdílu kategorií.
V soutěži dospělých bude hodnocení i soutěž probíhat společně pro muže i
ženy.
Dále bude samostatně hodnocen turnaj pro JUNIORY a DĚTI.
Junioři (13 – 17let) půjdou s dospělými, budou ale střílet z bližších met.
Děti ( do 12. let) půjdou po vlastním okruhu pod vedením určené osoby, kterou
zajistí pořadatel.

Každý soutěžící se může turnaje zúčastnit pouze v jedné kategorii. Také bude možné do výsledkové
(průvodní) listiny poznamenat, že soutěžící chce výsledky příslušných disciplín započítat do Lukostřelecké
ligy.

Přihláška:

Na webu www.lukostrelec.cz .

Po obdržení přihlášky Vám přijde notifikační email s údaji pro platbu startovného - číslem účtu a
variabilním symbolem. Přihláška je brána za závaznou až po uhrazení startovného.

Startovné:

Dospělá osoba

300,- Kč

Junioři

200,- Kč

Děti

100,- Kč

Ve startovném je zahrnut dárek, oběd, káva (nebo čaj), zákusek, 1/2l nápoje k obědu dle výběru (pivo,či
nealko). Pro doprovod je možné objednat oběd za příplatek 80,- Kč . Též je možné objednat si oběd
bezmasý (pro vegetariány). Startovné je třeba uhradit nejpozději do 12.května. Do tohoto data se též může
účast v turnaji odvolat a požádat o navrácení startovného, které se v takovém případě navrátí celé, snížené
jen o storno poplatek 50,- Kč. V ostatních případech se uhrazené startovné nevrací, je ale možné přihlásit
místo sebe někoho jiného.

Každý přihlášený střelec svojí přihláškou zároveň závazně stvrzuje, že :
1. Turnaj absolvuje na vlastní riziko
2. Bude zachovávat běžná bezpečnostní pravidla turnajů, jako je např. střelba pouze na místech
k tomu určených, kromě ½ l piva k obědu nebude během závodu požívat alkoholické nápoje či
omamné látky, bude se chovat ohleduplně vůči ostatním soutěžícím, atp…….
3. Bude respektovat pokyny pořadatele.
V žádné kategorii není povolen string – walking, vždy se musí alespoň jeden prst dotýkat
šípu!!! Všechny používané šípy musí mít pouze TERČOVÉ HROTY !!!

Disciplíny:
1. Terčovka 20 m
2. Terčovka 25 m
3. Rychlostřelba
4. Královská ústupovka
5. Kyvadlo
6. Kolečka
7. Dostavník
8. Ponton
9. Vodní balónky
10. Terčovka 50 m
11. Panák

Ligové disciplíny

1.Terčovka 20 m
Terč FITA 60cm, počet šípů 10, hodnocení 1 – 10 bodů,

1 bod = 1ká

2. Terčovka 25 m
Terč FITA 60cm, počet šípů 10, hodnocení 1 – 10 bodů

1 bod = 1 ká

3. Rychlostřelba
Terč 60cm, počet šípů neomezen, šípy v toulci, ruce podél těla
časový limit 45 sec., vzdálenost 18 m, počítá i zapisuje se počet všech
vystřelených šípů, hodnocení: 1 bod za zásah terče

1 bod = 9 ká

4. Královská ústupovka
Terč – terčovnice ve tvaru figuríny cca 180 cm vysoké a cca 60cm široké, počet šípů neomezen, střelec
začne střílet ze vzdálenosti, kterou si může zvolit v rozmezí 15 - 30 m a má 2 pokusy na zásah figuríny.
Pokud terč zasáhne, může postoupit na další vzdálenost, která je o 5m dále a má opět dva pokusy na
zásah. Takto pokračuje až do doby, kdy již figurínu ani jedním pokusem nezasáhne. Každá vzdálenost má
své bodové ohodnocení. Střelec obdrží tolik bodů, kolik je určeno pro vzdálenost, ze které neúspěšně
střílel poslední pokusy.
1 bod = 10 ká

5. Kyvadlo
Po rozhoupání kyvadla má střelec k dispozici 15 kyvů k zásahu terče. Pohyb kyvadla z levé strany na
pravou = 1.kyv, z pravé na levou = 2. Kyv. Tak se počítá 15 kyvů. To se opakuje ještě jednou. Počet šípů
neomezen, na terči jsou zóny, které jsou rozdílně bodově ohodnoceny.
1 bod = 10 ká

6. Kolečka
V šikmém korytu se vypouští (na pokyn soutěžícího střelce) postupně 5 koleček a v označeném úseku se
soutěžící střelec snaží kolečko zasáhnout. To se opakuje ještě jednou.
Počet šípů 10, na kolech jsou zóny s rozdílným bodovým ohodnocením.

1 bod = 5 ká

7. Dostavník
Soutěžící zaujme místo na vleku za traktůrkem a během jízdy střílí na různě daleko rozestavěná zvířata
(3D). Počet šípů 10, na každé zvíře jeden výstřel, bodové ohodnocení podle zasažené zóny (10, 8, 5)
1 bod = 8 ká

8. Ponton
V areálu je malý rybníček, na kterém bude umístěn „ponton“, přístupný po „lávce“. Střelec se přemístí na
ponton a z něj střílí na 7 papírových talířů. Talíře jsou (podle vzdálenosti) bodově označeny. Střelec má
k dispozici 10 šípů a může střílet na další talíř teprve po zásahu talíře předcházejícího. Pokud zasáhne
všechny talíře ( každý talíř se počítá jenom jednou) a zůstanou mu ještě nevystřelené šípy, počítá se každý
zbylý šíp jako zásah nejlépe ohodnoceného talíře. Body na talířích jsou: 4,5,6,7,8,9,10.
1 bod = 5 ká

9. Vodní balónky
Na tyči je zavěšeno 5 vodou naplněných balónků. Střelec má r dispozici 10 šípů a snaží se zasáhnout
postupně všechny balónky. Pokud z balónku vyteče po „škrtnutí“ šípem voda, počítá se to jako zásah.
Sestřelí-li střelec všechny balónky a zbydou mu nepoužité šípy, může je vystřelit na vedle umístěný terč.
Body, které tím získá se mu přičtou. Zásah balónku = 5 bodů
1 bod = 5 ká

10.Terčovka 50 m
10 šípů na terč Ø 80 cm, klasická terčovka.

1 bod = 2 ká

11.Panák
Na kartonu je nakreslený „Panák“ , s vyznačením zón 1 – 9. Střelec se snaží zasáhnout postupně všechny
zóny, postup na další zónu je podmíněn zásahem zóny předchozí. K dispozici 10 šípů (je možná jedna
oprava). Body tvoří součet bodů zasažených zón, při zásahu všech zón (s využitím opravy) se přičte 20
bodů bonus, pokud někdo zasáhne všechny zóny a 10. Šíp mu zůstane, přičte si bonus 30 bod.
1 bod = 5 ká

Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo v případě potřeby ( při vzniku nepředvídaných okolností apod.)
tyto propozice upravit, doplnit či pozměnit. Iniciátorem celé akce a osobou odpovědnou za její zdárný
průběh je: Pavel Bumba, Březiny2, 40502 Děčín27, tel.: 412 513 350, mob.: 604 889 041, e-mail:
bumbapavel@seznam.cz, webové stránky: www.klan-n.cz Během turnaje, kterého se chce zúčastnit
jako střelec, bude osobou odpovědnou a pověřenou řízením turnaje pan Bc. Jindřich Macoun, tel.:
775 866 341. Dále budou na turnaji dobrovolníci, kteří pomůžou pořadateli se zajištěním
bezproblémového průběhu turnaje. Ti jsou z řad rodinných příslušníků či přátel pořadatelů, nebo
mají nějaký vztah ke škole NATIVITY. Budou se moci prokázat cedulkou : POŘADATEL
s razítkem školy NATIVITY. Porosím, respektujte jejich pokyny! V hlavní budově bude probíhat
prezentace, budou se tam vydávat obědy, bude tam tabule s potřebnými informacemi, přístup na wc
a umyvárnu, skupina zapisovatelů a tvůrců výsledkových listin a mj. zdravotní služba, kterou laskavě
zajistí MUDr. Eva Kozlíková. V případě nějakých zdravotních problémů se na ni směle obraťte! To
vše spolupořádá, garantuje a kryje svými křídly Asociace tradiční lukostřelby ČR – Lukostřelec.cz.

