Lukostřelecký turnaj pro děti a dorost
2. kolo Jihočeského poháru 2018
Místo konání: Šindlovy Dvory - za Šindlovským rybníkem, GPS: 48°57'41.607"N,
14°25'34.093"E
Termín konání: 19.5.2018
Pořadatel: Švábův Hrádek, z. s. – LK Totem
Kontakt: Petr Čížek, tel. 602409512, e-mail: petr@cizek.info
Kategorie lukostřelců:
Děti do 8,99 let, děti 9 – 12,99 let, dorost 13 – 17,99 let
Časový harmonogram:
8:00 – 9:00 hod. > registrace
9:00 hod. > rozprava a zahájení turnaje
14:00 – 15:00 hod. > zpracování výsledků – v mezičase combat / sklopné terče
15:00 hod. > vyhlášení výsledků
Podmínky účasti:
Doprovod dospělé osoby, včasná registrace a platba startovného (platí se na místě).
Startovné: Děti 100,- Kč. Dorostenci 150,- Kč.
Minimální potřebný počet šípů na závod je 10 Ks.
V místě zajištěn pouze pitný režim (voda/čaj) a oheň na opečení Vašich špekáčků apod.
Všechny disciplíny se odehrají venku – za každého počasí. Tzn. mít vhodnou obuv, oblečení,
čepici, repelent, …
Disciplíny:
LL Terčovka malá – 10 šípů, děti 15 m, dorost 20 m
LL Terčovka velká – 10 šípů, děti 30 m, dorost 50 m
LL Rychlostřelba – X šípů, děti 12 m, dorost 18 m, časový limit 45 sec.
LL Královský ústup – od 10 m, střelec se snaží zasáhnout terč/postavu. Postupuje se po
vyznačených metách. Na každé vzdálenosti má dva pokusy. Body: meta kam došel
Soustřel - 3 šípy, děti 10 m, dorost 18 m, holá terčovnice. Šípy co nejblíž u sebe. Měří se
obvod trojúhelníku. Body: naměřená hodnota se odečte od 100 a to jsou výsledné body
3D lovecká stezka – X šípů, na každém stanovišti jsou tři pokusy. Jakmile střelec terč
zasáhne, dál už nestřílí. Bodování: Prvním šípem 20,18,16. Druhým 14,12,10. Třetím 8,6,4.
Pohyblivý terč – 3 šípy, děti 10 m, dorost 15 m, terč „běží“ 3x.
Body: středová zóna = 30 b., okolo = 15 b
Tibetský terč – 6 šípů, děti 15 m, dorost 25 m. Trojúhelníkový terč s různě obtížnými zónami.
Zóny 3, 6, 9, 12, 20.

