Propozice lukostřeleckého závodu

BARTOCHOVSKÉ KLÁNÍ

MÍSTO A ČAS
penzion Bartochov, 29.7. 2017

ČASOVÝ HARMONOGRAM – pátek 28. 7. 2017, sobota 29. 7. 2017
18:00 – 20:00 (28.7. 2017) Možnost tréninku na cvičné terčovnici a prezentace účastníků
8:00 – 9:00 (29.7. 2017) Možnost tréninku na cvičné terčovnici a prezentace účastníků
9:00 – 12:00 První část turnaje
12:00 – 14:00 Vydávání oběda
14:00 – 16:00 Druhá část turnaje
16:00 – 17:00 Vyhodnocování závodu
17:00 - Vyhlášení vítězů

SOUTĚŽ
Lukostřelecký závod je organizován pro střelce od 13 let bez rozdělení na muže a ženy dle níže uvedených
kategorií. Každý střelec se může zúčastnit jen jedné kategorie

ZÁVOD
1. Počet účastníků soutěže je limitován 50-ti střelci.
2. Jednotné startovné 400 kč bude placeno pouze prostřednictvím bankovního účtu 1618083017/3030
3. Přihlašování bude spuštěno přes www.lukostrelec.cz, startovné je nutné zaplatit nejpozději 14 dní před
začátkem závodu.
5. Startovné se v případě neúčasti střelce nevrací v plné výši. V odůvodněných případech může být vrácena
část startovného (200 Kč) a to nejdéle 7 dní před závodem.
6. V ceně je sobotní oběd pro střelce v penzionu Bartochov a vstup na loveckou stezku.
7. Ubytovat se a přespat z pátku na sobotu je možné ve vlastním stanu na louce ve vyhrazeném prostoru za
penzionem Bartochov. Je možné si individuálně zajistit nocleh v penzionu Bartochov.
8. Střelci budou v rámci závodu rozděleni do skupin - 6 střelců.
9. Tréninková střelba na soutěžní terče (zvířata) není povolena, lze využít pouze cvičnou střelnici.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
1. Rychlostřelba

2. Terčová střelba na 20 m
3. Terčová střelba na 50 m
4. Královská ústupovka
5. Lovecká stezka (30 zvířat, na tři šípy bez přepočtu na Ká)

KATEGORIE
Každý střelec je zařazen do jedné z kategorií podle svého luku:
1. Primitivní luk (PL): 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 (nebo dle doloženého vzoru).
2. Tradiční luk (TL): Jednodílný luk bez střeleckého okna. Sklolaminát či jiný moderní materiál povolen.
Opěrka šípu ne širší než polovina průměru šípu (nebo dle doloženého vzoru). Pouze dřevěné šípy, opeření z
přírodního materiálu. Plastový končík povolen. (patří sem většina jezdeckých luků, napodobeniny
korejských, japonských, čínských luků, anglické luky se skelným laminátem atd.).
3. Luk s dřevěnými šípy (DL) (dřevostřílející luk): Luk s oknem, může být skládací, může mít zpětný ohyb
ramen. Bez miřidel, stabilizátorů, butonu, klapačky. Dřevěné šípy, plastový končík povolen (patří sem
TRLB, LB a ostatní luky, co nejsou PL a TL).
4. Lovecký luk (LL) [dle 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).
V žádné kategorii není povolen string-walking, vždy se musí alespoň jeden prst dotýkat šípu. Všechny šípy
musí mít pouze terčové hroty.

HODNOCENÍ
Každá disciplína je bodována podle pravidel dané disciplíny. Aby byly jednotlivé disciplíny vzájemně
porovnatelné, jsou získané body přepočteny na převodní jednotky Ká. Hodnocení disciplíny (tedy získaná
Ká) se následně sčítají do celkového hodnocení soutěže (mimo lovecké stezky – střelba na tři šípy dle
rakouského modelu). Nejlepším střelcem Bartochovského klání v jednotlivých kategoriích se stane ten, kdo
bude mít nejmenší číslo v součtu samostatného umístění:
Lovecká stezka
Ligové disciplíny
Při rovnosti součtu samostatného umístění bude rozhodovat dosažený počet bodů na lovecké stezce a
v případě opětné shody body získané v královském ústupu.
Výsledky je možné započítat do lukostřelecké ligy (www.lukostrelec.cz).

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI
1. Každý se akce účastní na vlastní nebezpečí, střelec mladší 18-ti let musí mít doprovod dospělé osoby.

2. Při střelbě je nutné důsledné dodržování zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelby z ní.
3. Střelba je povolena jen v místech k tomu určených a jen povoleným směrem.
4. Nikdy nesmí být nikdo přede mnou, když střílím.
5. Vždy je na střelnici určený vedoucí střelby (plnoletá poučená odpovědná osoba – vedoucí skupin), který
střelbu řídí. Lukostřelci pod 18 let nesmí střílet bez odpovědné osoby starší 18 let.
6. Nikdo nesmí natahovat luk tak, aby při nějakém selhání mohl šíp letět daleko za terče, nátah se provádí
pouze v úrovni.
7. V případě jakékoliv zjištěné závady na luku, nebo šípech je nutné přerušit střelbu.
8. V případě, že se na střelnici náhle objeví lidé, které bychom mohli ohrozit, musíme zastavit střelbu.
9. Vždy se musí dát pozor při vytahování šípů z terčovnice, abych vytaženým šípem nezranil další střelce u
terče. Při vytahování šípů nesmí za mnou nikdo stát!
10.Nikdy nestřílím kolmo nad sebe (indiánská střelba kdo udrží více šípů ve vzduchu), protože šíp má při
dopadu na zem energii téměř stejnou, jako při výstřelu. Bezpečně stačí na zabití.
11.Veškerá nekontrolovaná střelba a předvádění se je zapovězeno stejně jako alkohol a jiné návykové látky
po celou dobu akce.
12.Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit střelce ze závodu z důvodu nevhodného chování bez práva na
náhradu startovného.

