
Knížecí lov na zámku Sychrov 2017

Termín: 23. 9. 2017

Organizátoři: LK OSTROSTŘELCI SKALANY 
 

Lokalita: Zámek Sychrov

Startovné: Platba na místě v hotovosti 
dospělí 400 Kč
mládež 13 - 18 let 250 Kč, 
děti do 12 let 100 Kč.
kvočny 300 Kč
Mimo závod mají děti možnost po zaplacení 50 Kč v pokladně zámku dostat
bodovačku Zámeckého lovčího a mohou střílet dětský okruh 10. zvířat.
Po odstřílení dostanou diplom. Lze stihnout závod i dětský okruh.

Stravování: Sobotní oběd s pitím je v ceně startovného.
Přihlášky: do 10. 9. nebo naplnění kapacity 100 střelců
Registrace: 24. 9. u Oranjerie nejpozději do 9,30. V 9,15 zamykáme vjezd do areálu

zámku. Kvočny domluvíme předem a musí být v 8,00 u Oranjerie k instruktáži.
Časový rozvrh: 9,45 nástup. 10,00 zahájení střelby. Zámek se otvírá v. 10,00 tak

prosíme o dochvilnost.
Ubytování: spaní v autech a stanech v uzavřené části parku zdarma. Můžete

přijíždět i v pátek do 21,00 a odjíždět v neděli. V pátek večer a v sobotu ráno
a večer budek dispozici bufet: pivo Rohozec, párek v rohlíku, klobása, utopenci,
koláče, káva, čaj aj.

  Kategorie: podle Lukostřelecké ligy

Disciplíny: terčovka 20 a 50 m - královská ústupovka - rychlostřelba - ku ptáku
létající kolečka - běžící liška - kyvadlo - trpaslíci - letící drak – 10 zvířat 3D

Mimo soutěž katapult a pro ty, kteří zůstanou do neděle noční střílení na 10 zvířat.

UPOZORNĚNÍ:
Stále platí, že registrovaní členové ATL – Lukostřelec.cz se mohou zúčastňovat Českého 
poháru 3D. Mohou vyhrát, ale nejsou zařazováni do dlouhodobého žebříčku.
Protože bude zároveň v areálu zámku probíhat Český pohár 3D, máte možnost se
rozhodnout, jestli budete střílet náš závod nebo pohár 3D. 
Přihlásit se můžete svým registračním číslem přímo na www.3darchery.cz ,nebo
mailem na msodja@seznam.cz. V případě nejasností volejte 724 302 907. 

Z časových důvodů lze absolvovat pouze jeden z těchto závodů.
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