Výroční oslavný turnaj u příležitosti vyhlášení výsledků Lukostřelecké ligy ATL,
Klepákův mlýn.
Propozice
Kdy: 7. října 2017, počítáme s tím, že můžete přijet v pátek odpoledne nebo večer a odjet
v neděli.
Pořádají: Johanka a Lojza z Velkého Jeníkova ve spolupráci s dalšími Vjetvemi Jihu,
Jihočeskou Titěvou, Avenem Prachatice, Lukostřelci Netolice a dalšími kamarády.
Kde: Klepákův mlýn, 49.1390619N, 15.3001289E, mezi Maršovem, Brandlínem a Heřmančí
v okrese Jindřichův Hradec.
Prezence: Sobota 7. října do 8:30 hod.
Vyhlášení LL 2017: 8:45 hod., budou vyhlášeni vítězové Lukostřelecké ligy ATL na prvních
třech místech ve všech kategoriích (dospělí, dorost, děti), všechny děti, které se zúčastnily LL
2017, obdrží ceny.
Zahájení turnaje (první výstřel): cca 9:30 hod.
Termín odevzdání vyplněných bodovaček: 16:30 (bude upřesněno v den konání)
Vyhlášení výsledků turnaje: cca 17:30 hod.
Po vyhlášení výsledků vypukne večírek.
Turnaj bude oslavný, odpočinkový a večírkový. Proto do něj nebudou zařazeny disciplíny
Lukostřelecké ligy, budou se střílet disciplíny zábavné, dospělí a dorost nebudou hodnoceni
jednotlivě, budou hodnocena družstva, složená z dospělců a dorostu. Děti budou hodnoceny
jednotlivě. Pro děti budou vytvořeny dětské skupiny. Pořadatel prohlašuje, že vedoucí
dětských skupin vybral z okruhu lidí, které osobně zná. Přesto ale nepřebírají odpovědnost
za dítě jim svěřené, tu nadále nese jeho rodič, který je vedoucím skupin svěřuje na vlastní
odpovědnost. Prosíme rodiče, aby dobře zvážili účast nejmenších střelců. Složení
dospěláckých skupin určí speciální počítačový program JLVPVJ2, tak, aby síly byly pokud
možno rovnoměrně rozloženy. Pokud bude někdo mít nepřekonatelnou touhu být s jedním
dalším lukostřelcem v družstvu (partnerem, manželem, svým dorostencem), dejte v přihlášce
nebo soukromě vědět.
Povinné vybavení: Každý svůj luk a nejméně 8 šípů. Platí i pro děti. Děti by měly být
vybaveny ochranou prstů a předloktí.
Přihlašování: Počet přihlášených je omezen na 120. Termín uzávěrky plateb startovného na
účet pořadatele je 27. září 2017. Je to hlavně proto, abychom mohli včas poskládat družstva a
uzpůsobit trať a disciplíny. Odhlášení s vrácením platby je možné do jednoho týdne před
uzávěrkou. V případě nutnosti volejte soukromě na telefon 606 466 635 nebo
johanka.kov@seznam.cz.

Stravování: Sobotní pozdní oběd (po návratu z trati) je v ceně startovného, bude pamatováno
i na ty, kteří nebudou chtít maso, pokud to sdělí při přihlášení. Kdo bude chtít oběd pro
nesoutěžící (100,- Kč), nechť dá vědět. V sobotu během dne bude k dispozici chleba, sádlo,
cibule a pomazánka zdarma. Můžete si při přihlašování objednat páteční a sobotní večeři,
sobotní a nedělní snídani (nejspíš párek, klobása, míchaná vejce apod.)
Na čepu bude pivo z Pivovaru Rudolec, ve várnicích čaj. Pitnou vodou, která tam teče, se
můžete zásobit sami. Půllitry s sebou!
Startovné: Dospělí 380,- dorost 300,- děti 200,- Kč včetně sobotního oběda. Vedoucí
dětských skupin startovné neplatí.
Startovné prosíme zaplatit předem do uzávěrky 27. září 2017 na účet u 508460083/0800,
nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo přidělené při potvrzení přihlášky.
Ubytování: 20 minichatiček u mlýna pro dvě osoby, bez vytápění, chatička 150,-Kč za 1 noc,
6 chatiček u mlýna pro čtyři osoby, bez vytápění, chatička 400,- Kč za 1 noc,
v chatičkách by měly být povlečené matrace,
noclehárna s nepovlečenými matracemi ve mlýně, 50,- Kč osoba/noc.
Zájem o ubytování sdělte při přihlašování pořadateli.
Je také možno stanovat ve svém stanu. U mlýna je na pěkném místě ohniště.
Kouření ve všech vnitřních prostorách včetně chatiček není dovoleno.
Pokud to situace dovolí, připravíme několik tradičních disciplín mimo soutěž.
Hudebníci a pěvci vítáni!
Upozorňujeme, že účast na turnaji je pro soutěžící i diváky na vlastní nebezpečí a vlastní
odpovědnost. Každý je povinen respektovat pokyny pořadatelů, dodržovat zásady bezpečné
střelby a střílet jen na vyhrazených místech určeným směrem.
Těšíme se na vás.
Kontakt: Johanka Suchardová, Velký Jeníkov 2, 378 53 Strmilov, telefon 606 466 635, nebo
johanka.kov@seznam.cz.
Disciplíny:
Lovecká stezka, 18 zvířat, na dva šípy
Adamovo kyvadlo
Slaměná vdova
Bojiště
Soustřel
Zbrojnoš
Dostavník
Houbičky
Sloup
Jeskyně

Rozmetadlo
Všichni na jednoho
Mlýnské kolo
Ajutův prcek
(Poslední čtyři disciplíny nebudou pro děti. Náhradou budou Krtci nebo tak něco.)
Pořadatel může složení a počet disciplín změnit.
Cvičné terče budou v omezeném počtu k dispozici. Na soutěžní terče je možno vystřelit jen
předepsaný počet šípů.

