
Zelenci a spol. pořádají 3.ročník

Podzimního turnaje v     tradiční lukostřelbě  

Místo: Jindřichův Hradec, penzion a restaurace Dobré časy.
            Mapa a popis cesty na www.dobrecasy.cz 

Čas:   Sobota 11. října 2008 
          Prezentace 9:00 – 9:45 
          Začátek 10:00 
 
Do turnaje jsou zařazeny disciplíny Lukostřelecké ligy, kterou pořádá ATL-ČR 
Lukostřelec.cz , o.s., takže luky dělíme podle ligových pravidel.
Přesný popis kategorií na www.lukostrelec.cz
Holý luk:   Skládací nebo jednodílný luk se střeleckým oknem v madle. Nejsou
                   povolena kovová ramena, kovový střed, stabilizátory a zaměřovač.
                   Libovolné šípy s terčovými hroty.
Tradiční luk:  Luk s hladkým madlem bez střeleckého okna. Může mít
                         jednoduchou zakládku z přírodního materiálu. Laminát povolen.
                         Pouze dřevěné šípy s terčovými hroty.

 Každý se turnaje účastní na vlastní nebezpečí. Každý střelec mladší 18-ti let 
musí mít doprovod dospělé osoby.Bude-li zájem, uděláme kategorii pro děti do 
12ti let bez rozdílu luku, střelba bude z menší vzdálenosti. Je třeba, aby děti 
ovládaly samostatnou střelbu, nemůžeme z toho udělat kurz.

Počet šípů:  Minimální pět kusů, doporučený deset a více (kdo je dobrý
                     v rychlostřelbě, bude vědět).  

Startovné:  100Kč, děti 50Kč

Přihlášky a dotazy:  e-mail: zelenek@centrum.cz
                                    telefon: 602258599

Jídla a nápoje je možno zakoupit v restauraci Dobré časy, kde je k dispozici i 
sociální zařízení.
Máme přislíbeno, že na sobotu budou uvařeny dvě hotovky a polévka za 
přijatelnou cenu.

Po ukončení střelby a sečtení výsledků budou vyhlášeni vítězové (1.-3.místo), 
pokud se v dané kategorii sejde aspoň 5 střelců (děti aspoň 3).
Budou diplomy a pravděpodobně i nějaké ceny.

V případě mimořádně nepříznivého počasí se turnaj ruší (vytrvalý silný liják)



Disciplíny

LL terčovka: Terč FITA 60, 10 šípů (2x5) na 20m
                                                10 šípů (2x5) na 25m

LL královský ústup: Terč postava v. 170cm, š. v ramenou 60cm
                                    Začíná se na 15m, po úspěšném zásahu se střelec vzdálí o
                                    5m. Z každé vzdálenosti 2 pokusy.
                                    Hodnocení – 1bod za postup na další vzdálenost.
                                    Pokud střelci dojdou šípy ,může si dojít a pokračovat.
                                    
LL rychlostřelba: Terč kruh průměr 60cm, vzdálenost 18 m
                               Časový limit 45 vteřin
                               Hodnocení – 1bod za každý šíp v terči, zapisuje se i celkový
                               počet vystřelených šípů.
                               Pokud střelci dojdou šípy před limitem, končí.
                               
Lovecká stezka:  10 zvířat v různém terénu. Vzdálenost neznámá (max. 25m).
                              1šíp na zvíře. 
                              
Králíci:  Pět drobných terčů na zemi, vzdálenost 2 – 8 metrů. 1šíp na králíka.
               
Rukojmí:  4 postavy, jedna z nich je rukojmí a nesmí být zasažena. 3 šípy, 
                  jeden na každého padoucha. Druhý šíp v jednom padouchovi se 
                  neboduje. Vzdálenost 10 – 15m. Časový limit 20 vteřin. Může být
                  založený šíp. Zásah rukojmího a každý nevystřelený šíp v limitu je  
                   penalizován.
                   
Terčovka 45 metrů: Terč FITA 120cm, 10 šípů.

Kyvadlo: Pohyblivý terč, vzdálenost 15 metrů, bude stanoven počet kyvů 
                nebo časový limit.

Když čas a počasí dovolí, může se čekání na výsledky využít pro oblíbenou 
disciplínu mimo celkové pořadí:
Kombat: vylosované dvojice střílí na povel na postavu, vzd. 18m, šípy v toulci.
               Kdo zasáhne první, postupuje do dalšího kola, kde jsou znovu          
               losovány dvojice. Pokud žádný z dvojice nezasáhne ani třetím šípem, 
               vypadávají oba.

Může se stát, že některé disciplíny budeme muset vynechat nebo změnit podle 
okamžité situace (počasí, čas, prostory)
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