Podzimní lukostřelecký slet
Kde: Jarpice, GPS souřadnice 50°19'16.057"N, 14°4'2.333"E
Kdy:

5.11.2011 od 8:30 ráno začátek prezentace

Program:

8:30-9:30 prezentace
9:15-16:00 závod samotný + okolo poledne pauza na oběd
17:00-17:30 vyhlášení
Časy jsou pouze orientační.
Cena: 350Kč dospělí
300Kč dorost(12-17let)
100Kč děti(do 12let)
Stravování: Oběd je zahrnut v ceně. Je možnost i vegetariánského obědu. Cena obědu pro doprovod
70Kč.
Přihlašování: Na adrese http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=Prihlaska&file=index&turnaj=7
do 3.11.2011
Kategorie:
Primitivní luk: Veškeré luky vyrobené původní technologií z přírodních materiálů. Moderní lepidla jsou
povolená v potřebném rozsahu. Původní luky jsou originály či repliky luků používaných po celou historii
lidstva včetně luků současných přírodních národů vyjma luků moderní konstrukce z moderních materiálů.
Luky mohou být z jednoho kusu či skládané z různých materiálů. Při sporné konstrukci je střelec povinen
doložit prameny, ze kterých lukař při výrobě luku čerpal. Je možné použít tětivu z přírodních materiálů. Z
bezpečnostních důvodů je však povolena rovněž tětiva z moderních materiálů. Jsou povoleny pouze šípy
s dříkem z přírodního materiálu (tedy zejména dřevěné, ale např. také rákosové apod.). Jsou povoleny
terčové hroty a rovněž kované hroty typu „bodkin“. Opeření smí být pouze přírodní. Nejsou povoleny
plastové končíky.
Tradiční luk: Pouze luky mimostředové (bez střeleckého okna). Tradiční luky jsou tvarové kopie
původních luků. Rozdíl je v možnosti použít pro výrobu moderních materiálů. Může být použita
jednoduchá zakládka z přírodního materiálu. Tato zakládka musí být pevná, nesmí být nastavitelná. 3ípy
pouze z přírodních materiálů jako u původního luku, ale jsou povoleny i plastové končíky.
Holý luk: Luk libovolného typu, pokud odpovídá základní představě luku - tj. sestávající z madla bez
průstřelného otvoru a dvou pružných ramen, která končí zářezem nebo špičkami pro uchycení tětivy. Luk
je připraven k použití tehdy, je-li mezi rameny napnuta jednoduchá tětiva, usazená přímo v drážkách na
konci ramen a při použití je držen jednou rukou za držadlo, zatímco prsty druhé ruky natahují, drží a
vypouštějí tětivu. Mnohobarevná madla a výrobní značky umístěné na vnitřní straně horního ramena
jsou povolena. Luk je tvořen z jednoho kusu nebo z madla a dvou samostatných ramen. Luk může mít
středové vedení šípu střeleckým oknem. U luku může být použita zakládka šípu z libovolného materiálu,
která může a nemusí být nastavitelná. Šípy mohou být z libovolného materiálu. Hroty terčové. Opeření
přírodní nebo umělé, končíky z libovolného
materiálu.

Děti: Kategorie pro děti narozené po roce 1999 včetně. Luk může být libovolný z výše uvedených
kategorií. Šípy mohou být libovolné s terčovými hroty. Dítě musí být schopno samostatné střelby bez
pomoci dospělého.

Disciplíny:
1.Lovecká stezka:
Počet šípů: 1 (pokud se nezničí)
Terč: 3Dterče zvířat
Vzdálenost: 7-28m
Bodování:5,8,10Ká
Hodnocení: 1Ká za bod
Max zisk: 200Ká
Popis: Střílí se na 3D terče zvířat, jeden šíp na jedno zvíře počítají se šípy zabodnuté ve zvířeti, nebo
odražené před něj. Zásah parohů, kopit a podstavce se nepočítá.
2.puta
Počet šípů: 10
Terč: Tradiční turecká puta
Vzdálenost: 70m
Bodování: 1bod za zásah
Hodnocení: 20Ká za bod
Max zisk: 200Ká
Popis: Dálková střelba na tradiční turecký terč
3.Terčovka 20m
Počet šípů: 10
Terč: Kruhový terč průměr 60cm
Vzdálenost: 20m
Bodování: 1-10
Hodnocení: 1Ká za bod
Max zisk: 100Ká
Popis: Střelba na terč ze vzdálenosti 20metrů
4. Terčovka 25m
Počet šípů: 10
Terč: Kruhový terč průměr 60cm
Vzdálenost: 25m
Bodování: 1-10
Hodnocení: 1Ká za bod
Max zisk: 100Ká
Popis: Střelba na terč ze vzdálenosti 25metrů

5.Rychlostřelba
Počet šípů: Kolik střelec stihne
Časový limit: 45s
Terč: 60cm kruhový
Vzdálenost: 18m
Bodování: 1zásah jeden bod
Hodnocení: 9ká za bod
Popis: Rychlostřelba na terč. Cílem je vystřelit a zasáhnout co nejvíce šípů v daném časovém limitu.

6.Královský ústup
Počet šípů: Závisí na zručnosti střelce
Terč: Postava
Vzdálenost: 15 a více metrů
Bodování: 15 m -1bod, 20 m – 2 body, 25 m – 3 body, ……..
Hodnocení:10Ká za bod
Popis: Střelec si určí vzdálenost, kde bude začínat (v rozmezí 10 – 30 m). Má maximálně 2 pokusy na
zásah terče. Pokud zasáhne, postupuje na další vzdálenost, kde má nové 2 pokusy. Pokud ani
jedním šípem nezasáhne, zapisuje se bodová hodnota vzdálenosti, na které střelec skončil. Pokud
střelec skončil na první metě, zapisuje se 0 bodů. Jednotlivé vzdálenosti není možné přeskakova
7.Kyvadlo
Počet šípů: Závisí na rychlosti střelce
Časový limit: 2*15kyvů
Terče: Kyvadlo průměr 60cm
Vzdálenost: 15-20m
Bodování: 1-2
Hodnocení: 9Ká za bod
Popis: Střelba na kývající se terč.
8.Medvěd
Počet šípů: Závisí na rychlosti střelce
Časový limit: Dokud medvěd nedorazí
Terče: 2D terč medvěda
Vzdálenost: 30-5m
Bodování: 5,8,10
Hodnocení: 10Ká za bod
Popis: Střelba na přibližující se terč medvěda.
9.Jarpická pytlovka
Počet šípů: 10
Časový limit: 70s
Terče: Pytle různých velikostí
Vzdálenost: 5-30m
Bodování: 5,8,10
Hodnocení: 2Ká za bod + 4Ká za každých započatých 5s pod limit
Popis: Střelba z jednoho místa na 10 různě umístěných terčů. Střelec může popojít pouze vy vyznačené
zóně.

10.Vlajka 100metrů
Počet šípů: 10
Terč: terč 2*2metry
Vzdálenost: 100m
Bodování: 1-10
Hodnocení: 10Ká za bod
Max zisk: 1000Ká
Popis: Dálková střelba „na přímo“.
Je možnost, že se ještě v průběhu příprav disciplíny pozmění nebo nebudou úplně. Pokud nějaká
disciplína nebude bude nahrazena jinou, aby počet disciplín zůstal zachován.

