Lumarkův létající cirkus – propozice
Z důvodu extrémních podmínek únorového počasí je závod koncipován
pouze pro dospělé (případně dorost a samostatné větší děti). Střelecká stezka
vede okolo potoka, který se bude několikrát překračovat (nebezpečí
namočení a omrzlin). Zvažte proto důkladně, účast Vašich dětí! Přítomnost
dětí není zakázána jen se nedoporučuje. Vzdálenosti disciplín budou
jednotné pro všechny věkové kategorie. Vyhlašované kategorie se budou
odvíjet od počtu přihlášených střelců.

Pozor omezený počet střelců – pouze 60!

Na večírek náhradní obuv a půllitry!!!!!!!!!!!!
Datum: 16. 2. 2019
Sraz: Ulice na vyhlídce 266, Dýšina – první budova od vstupu z ulice Na Vyhlídce

Obrázek 1: Místo srazu, večírku i odpočinku

Prezentace: 7:30-9:00
Startovné: 400 Kč / osobu posílejte nejdéle do 31. 1. 2019 na účet 1026511225/6100
Začátek závodu: 8:30-10:30 – vzhledem k počasí a okruhu samotnému budou skupiny na trať
vypouštěny s časovým odstupem 10 minut. Přijíždějte tedy dle časových možností, ale nenechte

si to všichni na poslední chvíli jinak se nám to protáhne. S ohledem na předpokládané chladné
počasí budou skupiny sestaveny z pěti osob.

Ubytování: Prezentace, oběd i večírek bude probíhat v „Modrém salónku“ viz foto. Máme
dovoleno zde přespat ve spacácích. Jedná se o jednu velkou místnost asi 15x10 m, takže kdo
plánuje brzké ulehnutí nebude odloučen od večírku. K dispozici toalety bez sprch.
Z místa večírku možno 10minutovou chůzí dojít do Chrásteckého penzionu Velický. Pozor
kapacita prázdného penzionu pouze 30 míst! Rezervujte včas.
http://www.penzion-velicky.cz/index.html
Pro majetnější možnost ubytování v golfovém resortu taky ca 10 minut chůze.
https://www.greensgate.cz/ubytovani/
Dle uvážení pak libovolné ubytování v Plzni (ca 10km).
Stravování: Oběd zajištěn v ceně startovného, varianta masová i bezmasá – nutno uvést při
přihlášení. Pivo poteče proudem. Těšit se můžete na Poutníka a Dobrušku. Půllitry s sebou!
Večeře formou bufetu (není v cenně startovného). Snídaně nebude zajištěna sólo, buď si
přivezte, nebo co zbyde z večírku, případně je otevřena v neděli i místní vietnamská tržnice.
Disciplíny:

Obrázek 2: Orientační plánek střelecké trasy a disciplín

Závody budou koncipovány do okruhu disciplín 1-15 (trasa bude vytyčena). Poté se vrátíte na
oběd a zahřátí do salónku a po obědě budete zase postupně vypouštěni za školu, kde budou
disciplíny 16-18.
1-13) Převážně 3D (minimálně 10 terčů) + co se nám ještě podaří vymyslet
14)

50 m

15)

Královský ústup

16)

Kolečka

17)

20 m

18)

Rychlostřelba

Kontakt: Kaťas 720 035 570, katass@seznam.cz (přihlašování přes lukostřelec.cz)

Na všechny se těšíme!

