Asociace tradiční lukostřelby ČR – Lukostřelec.cz, o.s. pořádá

7. ročník jarního turnaje v tradiční lukostřelbě

1. JARNÍ ŠÍP 2014
Místo: obec Radíkov u Českého Rudolce, okres Jindřichův Hradec. Na horním konci obce je
Turistická základna Domu dětí a mládeže. GPS Loc: 49°4'36.949"N, 15°17'6.888"E . Parkování pro
ubytované u základny, ostatní na návsi u kostela (k základně je to cca 250m směrem nahoru).
Čas: sobota 12. dubna 2014 (je možné přijet už v pátek a zůstat do neděle)
Prezentace 7.30 - 9.30 Zahájení 9.45
Ředitel závodu: Marie Zelenková
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Zelenka
Akce je zařazena do Lukostřelecké ligy ATL, takže luky dělíme podle ligových pravidel. Přesný popis
kategorií na www.lukostrelec.cz
Původní luk: Celodřevěný, lepený nebo kompozitní luk pouze z tradičních materiálů (dřevo, rohovina, šlachy..)
Z moderních materiálů může být použito pouze lepidlo a tětiva.
Dřevěné šípy, opeření z přírodního materiálu, plastový končík není povolen.
Tradiční luk: Jednodílný luk s hladkým madlem bez střeleckého okna. Laminát či jiný moderní materiál
povolen. Může mít jednoduchou zakládku z přírodního materiálu. Pouze dřevěné šípy, opeření
z přírodního materiálu. Plastový končík povolen.
Holý luk s dřevěným šípem: Luk (dřevo-laminát či karbon) se střeleckým oknem v madle, ale bez zakládky.
Pouze dřevěné šípy, kormidla a končík libovolně (TRLB)
Open: Skládací nebo jednodílný luk z libovolného materiálu (ne kladkový) se střeleckým oknem a zakládkou,
bez mířidel atd. (luk bez tětivy musí projít kruhem průměru 12 cm). Šípy libovolné. (TRRB)
Dorostenci: 13 – 17,99 let, bez rozdílu luku.
Děti: do 12,99 let, bez rozdílu luku, střílet budou z menších vzdáleností přiměřeně věku. Je třeba, aby děti
ovládaly samostatnou střelbu, nemůžeme z toho udělat kurz.
Trasa turnaje je poměrně dlouhá, prosím rodiče, aby dobře zvážili účast nejmladších střelců.
V žádné kategorii není povolen string-walking, vždy se musí alespoň jeden prst dotýkat šípu.
Všechny šípy musí mít pouze terčové hroty.
Počet šípů: deset a více (kdo je dobrý v rychlostřelbě, bude vědět), rozhodně je lepší mít několik náhradních,
může dojít ke ztrátě či zničení.
Každý střelec mladší 18ti let musí mít doprovod dospělé osoby. Každý je povinen dodržovat zásady bezpečné
střelby a střílet jen na vyhrazených místech určeným směrem.
Startovné: dospělí 350,- kč
mládež 13-17,99 let 250,- kč
děti do 12,99 let 150,- kč
V ceně je teplý oběd včetně polévky a čaje, balená voda. Za oběd navíc pro doprovod se přičítá 100,- kč.
Startovné prosím zaplatit předem do uzávěrky přihlášek na účet u GE Money Bank: č.ú. 209312013, kód
banky 0600, nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo přidělené při potvrzení přihlášky.
Střelci bez licence zaplatí na místě drobný příspěvek na pojištění (cca 30,- kč)

Přihlášky prosím elektronicky vyplněním formuláře na adrese: www.lukostrelec.cz
Tam v kalendáři akcí je aktivní odkaz propozice a v nich je aktivní odkaz na přihlášovací formulář.
Pokud opravdu nemůžete použít přihlašovací formulář, pak zasílat na E-mail: vjetvejihu@centrum.cz
Uveďte jméno střelce, kategorii luku, u nezletilých věk, požadavek na bezmasý oběd a obědy navíc.
Napište prosím i zájem o snídani a večeři v sobotu, které se ale budou platit až při odběru.
Po přijetí přihlášku potvrdíme a přidělíme jí číslo, které slouží jako V.S. pro platbu. Uzávěrka je v pondělí
7.4. 2014. Odhlášeným do uzávěrky (při vážných důvodech i později) bude startovné vráceno.
Občerstvení: Kuchyně v budově turistické základny bude fungovat pouze v sobotu. Na pátek a neděli
je třeba si vzít vlastní zásoby (kuchyňka k dispozici).
Zájem o snídani a teplou večeři uveďte do přihlášky, aby kuchař věděl, jak se má připravit.
Točené pivo bude od pátku, taktéž limo a teplé nápoje, vlastní půllitr je velmi vhodný.
V obci není obchod ani hospoda.
Vítězové v kategoriii budou vyhlášeni, pokud se sejde alespoň 5 střelců, jinak bude kategorie sloučena
s nejbližší.
Po vyhlášení výsledků ( to bývá cca mezi 17.00 – 18.00 ) bude následovat vyhlášení a dekorování vítězů
(doufejme že slavnostní – pokusíme se) Lukostřelecké Ligy za rok 2013, poté samozřejmě večírek, hudební
nástroje vítány.
V případě mimořádně nepříznivého počasí (sněžná bouře, vytrvalý silný liják apod.) bude střelecký program
omezen podle okolností. Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost oblečení a obutí, počasí v těchto končinách
rádo bývá nevlídné.

Dotazy: Jaroslav Zelenka - tel.: 602 258 599 ( v prac. dny prosím volat po 16.00 hod.)
E-mail: vjetvejihu@centrum.cz
Ubytování: Turistická základna DDM (www.ddmjh.cz), v budově jsou dvou až čtyřlůžkové pokoje, jídelna,
kuchyňka s varnou konvicí a mikrovlnkou, klubovna, sprchy s teplou vodou a wc. Cena 200 300,- kč/osoba/noc (podle obsazenosti).
Správce základny přislíbil možnost noclehu v teplé místnosti na zemi ve vlastním
spacáku za 100,- kč (pro omezený počet, třeba domluvit předem)
Ubytování si zařizuje každý sám: E-mail:dominova@gmail.com
Tel.: Lucie Dominová 777 951 332, 384 361 196
Fax: 384 363 174

U základny je možné postavit stan, jurtu či nějaký wigwam – sociální zařízení základny je k dispozici.

DISCIPLÍNY:

Prosím nenasytné střelce, aby se ovládli a nestříleli do turnajových terčů mimo soutěž. Snižuje se
životnost terčovnic, které stojí nějaké peníze a hlavně spoustu práce. A není to fér vůči těm střelcům,
kteří toto dodržují zcela automaticky. U základny budou postaveny cvičné terčovnice.

Poznámka k dětským vzdálenostem: na většině disciplín jsou mety do 6, do 9 a do 12 let. Na lovecké
stezce (3D) bude pro děti jen bílý kolík ( do 12 let) .
LL terčovka: terč FITA 60cm, 10 šípů ( možno 2x5) na 20m
10 šípů ( možno 2x5) na 25m
Hodnocení: 1-10 bodů.
Bod = 1 ká
Děti střílí jen 10 šípů z vyznačené vzdálenosti.
LL Králův ústup: Terč postava v. 180cm, š. v ramenou 60cm, střelec se může rozhodnout z jaké
vzdálenosti začne střílet a to v rozsahu od 10 do 30 metrů . Po úspěšném zásahu se střelec vzdálí o 5m.
Z každé vzdálenosti dva pokusy. Zapisují se body na vzdálenosti kde střelec vypadl. Nezasáhne-li na
první metě, má 0 bodů. Pokud střelci dojdou šípy, může si pro ně dojít a pokračovat.
Hodnocení : 1 bod za postup na další vzdálenost.
Bod = 10 ká
Dětem se vzdálenosti nezkracují.
Odražené šípy se započítávají pouze tehdy, pokud byly prokazatelně odraženy od cílové plochy a nachází se po
odražení před terčem - posouzení je vždy na rozhodčím případně skupině.
LL rychlostřelba: Terč kruh průměr 60cm, vzdálenost 18 m
Časový limit 45 vteřin. Šípy v toulci, ruce podél těla.
Hodnocení : 1 bod za každý šíp v terči, zapisuje se i celkový počet vystřelených šípů. Pokud střelci
dojdou šípy před limitem, končí.
Bod = 9 ká
Dětské vzdálenosti budou vyznačeny.
Odražené šípy se započítávají pouze tehdy, pokud byly prokazatelně odraženy od cílové plochy a
nachází se po odražení před terčem - posouzení je vždy na rozhodčím případně skupině. Pro účely
ligových rekordů má pro špičkové výkony smysl zaznamenat i celkový počet vystřelených šípů (tedy i
těch, které nezasáhnou terč).
Soustřel: terč – holá terčovnice, vzdálenost 18 m
3 šípy, aby byly co nejblíž u sebe.
Hodnocení: krejčovským metrem se změří obvod zásahů těsně u terčovnice. To se odečte od 100 a
rozdíl se zapíše jako bodová hodnota. (např. obvod zásahů 25cm = 75 bodů)
Dětské vzdálenosti budou vyznačeny.

3D – lovecká stezka: 14 terčů 3D zvířat
1 šíp na každé zvíře
Hodnocení: 10,8,5,0 podle zasažené zóny
Dětské vzdálenosti – bílý kolík do 12-ti let
Terčovka 50m: terč FITA 120cm, 10 šípů na 50m
Hodnocení 1-10
Bod = 2 ká
Dětské vzdálenosti budou vyznačeny.

Střelba k linii nepřítele: 5 postav ve vzdálenosti 70m, z nich jedna největší je velitel, za nimi na zemi
označený čtverec cca 6x6m.
10 šípů, v jedné postavě se počítají max. 2 šípy.
Tři a více šípů v jedné postavě - počítají se dva s nejnižší hodnotou.
Hodnocení – velitel: trup a hlava 5, zbytek 3
ostatní postavy: trup a hlava 3, zbytek 2
čtverec 1 bod
Bod = 6 ká
Dětské vzdálenosti jsou označeny.

Nepřátelský tábor: 5 terčů 2x2m v různých vzdálenostech 80-100m.
10 šípů, počítají se max. 2 šípy v jednom terči
Hodnocení: stan = 1 bod ( max. 2 body za jeden terč)
hlavní stan = 2 body ( max. 4 body)
sklad střelného prachu = 3 body (max 6 bodů)
Bod = 12 ká
Dětské vzdálenosti jsou vyznačeny
Běžící kolečka: Pět pohyblivých terčů postupně vypouštěných
na pokyn střelce.
Na každý jeden šíp (založený)
Hodnocení: 3,2,1
Bod = 10 ká
Dětské vzdálenosti jsou značeny

Na jistotu (vodní příšera): střelba na terč z volitelné vzdálenosti. Střelec si vybere jednu metu, z které
si je stoprocentně jist zásahem a odtud střílí 5 šípů ( po vystřelení 1. šípu už to nelze změnit) Jeden
jakýkoliv šíp mimo a končí s nulou.
Hodnocení: 10, 8, 6 bodů
Základní vzdálenost = nastřílené body
Větší vzdálenosti - body se násobí 2x nebo 3x
Menší vzdálenost - zapíše se jen polovina nastřílených bodů
Bod = 1 ká
Děti si vzdálenost nevolí, střílí z dané mety podle věku, nulové pravidlo nemají.
ZÁSAH PAŘÁTU SE NEPOČÍTÁ

Krtci: Pět drobných terčů na zemi, vzdálenost 2 – 8 metrů. 1šíp na
krtka, na jednoho nelze střílet dvakrát.
Hodnocení: komora 3 body
hrudník 2 body
zbytek těla 1 bod
Bod = 8 ká
Krtina se nepočítá,čas se neměří.
Dětem se vzdálenost nezkracuje.
Koule z východu - 3 různě velké koule
Vzdálenost: určena kolíkem (12 - 15m)
Počet šípů: 10
Bodování: velká koule 1 bod
střední koule 5 bodů
malá koule 10 bodů
Popis disciplíny: střílet na menší kouli je možné až po zásahu větší koule aspoň jedním šípem. Není
povinnost střílet na menší kouli.
Dětské vzdálenosti vyznačeny

Osvobození Bílé paní:
Terč: tři postavy v blízkosti Bílé paní
Vzdálenost: určena kolíkem (15-20m)
Počet šípů: 3
Čas: se měří a zapisuje
Časový limit: 20 vteřin
Bodování: 30, 20, 10 podle zón na postavách
zásah Bílé paní jakýmkoliv šípem - střelec
končí s NULOU
pouze při zásahu všech tří padouchů se za
každou ušetřenou vteřinu přičítá 10 bodů
Popis disciplíny: první šíp založen, cílem je po spuštění času co nejrychleji zasáhnout tři padouchy,
každého jedním šípem. Při zásahu padoucha více šípy se počítá jen jeden nejnižší hodnoty. Zásah po
limitu se nepočítá.
Dětské vzdálenosti vyznačeny

Některé disciplíny mohou být změněny, upraveny nebo zrušeny z důvodů nepředvídatelných okolností.
Bude-li chuť , můžou dobrovolní organizátoři uspořádat oblíbenou disciplínu Kombat, než my sečteme
výsledky a napíšeme diplómy.

