2. ročník Memoriálu Josefa Horehledě

Den konání turnaje: Sobota 23. Května 2015
(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).
Prezence: 23.května 7:30 hod. - 9:00 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!
9:15 hod. nástup, rozdělení skupin, informace…
Začátek turnaje: 9:30 hod.
Předpokládaný konec: Do 16:00 hod.
Místo konání: Děčín XXXI - Křešice - areál bývalého hotelu PALME
Souřadnice: 14.2037667°E,50.7539497°N

Kategorie
Primitivní luk:
Celodřevěný, lepený nebo kompozitní luk pouze z přírodních materiálů. Z moderních
materiálů může být použito pouze lepidlo a tětiva. Dřevěné šípy, opeření z přírodního
materiálu, plastový končík není povolen. Opěrka šípu ne širší než polovina průměru šípu.
Tradiční luk:
Jednodílný luk bez střeleckého okna. Sklolaminát či jiný moderní materiál povolen. Opěrka
šípu ne širší než polovina průměru šípu. Pouze dřevěné šípy, opeření z přírodního materiálu.
Plastový končík povolen. (např. většina běžně dostupných jezdeckých luků, napodobeniny
korejských, japonských, čínských luků, anglické luky se skelným laminátem atd.)
Dlouhý luk (IFAA):
Luk z libovolného materiálu, s oknem, může být skládací, s nasazenou tětivou má tvar D.
Dřevěné šípy, přírodní peří, plastový končík povolen. (jiný název – TRLB)

Lovecký luk (IFAA):
Luk se zpětným ohnutím ramen (recurve), s oknem a zakládkou, bez miřidel, stabilizátorů,
butonu, klapačky. Libovolný materiál šípů, jeden prst se dotýká končíku. (dříve Open, jiný
název – TRRB, IB)
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.
Dále budou samostatně hodnoceny tyto kategorie:
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. Děti s rodičem
(nebo zástupcem) budou soustředěny do smíšené skupiny a absolvují celý okruh závodu, ať
tedy rodiče dobře zváží účast nejmenších střelců (bude to pravděpodobně 12 disciplín).
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 333,mládež 13-17,99 let 222,děti do 12,99 let 111,V ceně je teplý oběd + nápoj dle výběru. Za oběd navíc se připočítává 80,- Kč.
V ceně ( a jako dárek ) je úhrada vstupného na zámek s prohlídkou a průvodcem.
Disciplíny:
1. Terčovka 20 m
2. Terčovka 50 m
3. Rychlostřelba
4. Královská ústupovka

Ligové disciplíny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Panák
6. Posedpostoj
7. Ponton

8. Vodní balónky
9. Kolečka
10. Kolotoč
11. Kyvadlo
12. Dostavník
1.Terčovka 20 m
Terč FITA 60cm, počet šípů 10, hodnocení 1 – 10 bodů, 1 bod = 1ká

2. Terčovka 50 m
Terč FITA 120 cm, 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 = 10 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 10 - 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. Panák
Na terčovnici 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 bodů. 1 bod = 3 ká

6. Posedpostoj
V této disciplíně střelec naplno uplatní vlastní zvolenou taktiku ! Na stromě je zhotovený
posed (na stání), kam se vyleze po žebříku.
Terčem jsou na zemi "odpočívající" čtyři "bankovní" kočky, rozmístěné do různých
vzdáleností. Na každém z těchto terčů jsou vyznačeny
tři bodované zóny. Výsledek je součet nastřílených bodů, vynásobený číslem u naménka x u
nejvzdálenější kočky, kterou alespoň jednou zasáhl do jakékoli bodové zóny. Bodové
zóny na kočkách jsou 1, 2, 3. Čísla, kterými se bodový součet násobí ( podle vzdálenosti
kočky jsou 1x ( zůstává stejné), 2x, 3x, 4x. Střelec má k dispozici 10 šípů a taktiku si může
libovolně zvolit jakou uzná za nejvýhodnější!
1 bod = 3 ká

7.Ponton
V areálu je malý rybníček, na kterém bude umístěn „ponton“, přístupný po „lávce“. Střelec se
přemístí na ponton a z něj střílí na 5 papírových talířů - květin. Talíře jsou (podle vzdálenosti)
bodově označeny. Body na talířích jsou:2,4,6,8,10.střelec má dispozici 10 šípů a může střílet
na další talíř teprve po zásahu talíře předcházejícího. Pokud zasáhne postupně všechny talíře (
každý talíř se počítá jenom jednou) a zůstanou mu ještě nevystřelené šípy, počítá se každý
zbylý šíp za 4 body ale střelec se může rozhodnout, že si zkusí vystřílet bodů více a v tomto
případě může střílet zbylými šípy na jakoukoli květinu. Smí tak použít libovolný počet ze
zbylých šípů. Pokud nevystřílí ty zbylé šípy všechny, zůstávající se počítají stejně jako před
tím za 4 body. 1 bod = 4ká

8. 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 zůstanou mu nepoužité šípy,
může je vystřelit na vedle umístěný terč. Body, které tím získá se mu přičtou. Zásah balónku
= 5 bodů 1 bod = 3 ká

9. Kolečka.
Ze svahu je pouštěno na pokyn střelce postupně 5 koleček 2x. Střelec, který má k dispozici
10 šípů ( na každé vypuštěné kolečko smí vystřelit pouze jednou ) se snaží ve vyznačeném
úseku kolečko zasáhnout. Jakýkoli přímý zásah ( i viditelné škrtnutí ) se počítá za dva body.
1 bod = 10 ká

10. Kolotoč
Před střelcem se otáčí kolotoč, na kterém je zavěšeno 6 terčů ( v rozdílných výškách ). Před
kolotočem je zástěna, takže terče se ukáží střelci vždy jen na určitý okamžik. Střelec má 10
šípů a časový limit 90 sekund (1.šíp založen). Zásah terče (šíp musí zůstat v terči ) je za 5
bodů. V jednom terči se počítají maximálně 2 šípy. 1 bod = 4 ká

11. Kyvadlo
Po rozhoupání kyvadla má střelec k dispozici 20 kyvů k zásahu terče. Pohyb kyvadla z levé
strany na pravou = 1.kyv, z pravé na levou = 2. Kyv. Tak se počítá 20 kyvů. To se opakuje
ještě jednou. Počet šípů neomezen, na kyvadle je umístěn terč o průměru 40 cm. Body jsou
výsledkem nástřelu a součtu bodů v terči. 1 bod = 1 ká

12. 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 = 3 ká

Pořadatel si vyhrazuje právo 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
prezence, 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. Pavel Kozlík. V případě nějakých zdravotních problémů se
na něho směle obraťte! To vše spolupořádá, garantuje a kryje svými křídly Asociace tradiční
lukostřelby ČR – Lukostřelec.cz.

