Skalanské vejce 2018
Sobota Činy dle Setona, neděle tradiční turnaj LL.
V sobotu souběžně probíhá Český pohár 3D. Členové ATL s platnou licencí
3D ( POZOR, tady je oprava oproti původním propozicím! ) se mohou
zúčastnit. Propozice na HYPERLINK "http://www.3darchery.cz/"www.
3darchery.cz .
Termín: 11. až 12. 8. 2018
Organizátoři: ATL Lukostřelec cz z. s. spolu s OSTROSTŘELCI SKALANY
z.s.
Lokalita: Skalany Podbaba GPS 50°32'4.35"N; 15°7'54.93"E
Startovné: Platba na účet 2501407270/2010 Variabilní symbol dostanete
v potvrzené přihlášce.
V případě neúčasti na sobotním programu Skalanského vejce se startovné
nesnižuje.
Dospělí 450 Kč
Mládež 13 - 18 let 300 Kč
Děti do 12 let 150 Kč
Platba na místě je možná.
Stravování: nedělní oběd s nealko pitím je v ceně startovného. Je možné
objednat i sobotní oběd
v ceně 150 Kč. V případě zájmu o sobotní oběd, nebo o nedělní oběd navíc
kontaktujte Báru Součkovou, tel. 608 810440, nejpozději do středy 8.8. Dále
máte možnost stravování v 2 km vzdálené hospodě, nebo vlastní vaření.
Jídla mimo oběd zaplatíte na místě
Přihlášky: do 8. 8. nebo naplnění kapacity 100 střelců
Časový rozvrh:
Pátek 10. 8. - příjezd, ubytování, trénink na rozstřelišti, oheň, zpěv, pivo.
Sobota 11. 8. - Setonovy činy
Registrace 8.00 -10.00 . Zahájení 10.30
Terčovka 40 m – dostřel šípem – jelen do srdce – přestřel míli – velká vzdálenost
Disciplíny jsou popsány v Knize lesní moudrosti v kapitole Mistrovství lesní
moudrosti.
Odevzdání bodovaček 17.00

Když bude chuť tak po setmění noční střelba na 5 zvířat.
Večer zahraje Karlosova skupina Funny Grass.
Neděle 12. 8.
Registrace 7.30 – 9.00. Zahájení 9.30
terčovka 20 a 50 m - královská ústupovka - rychlostřelba - ku ptáku - létající
kolečka šachovnice - běžící liška - kyvadlo - trpaslíci - letící drak - skrz plot - 10x 3D
Odevzdání bodovaček 15.00
Před vyhlášením bude vložená disciplína Skalanské vejce – https://
www.youtube.com/watch?v=VAx65JniMAM
Disciplíny budou upřesněny před závodem.

Ubytování: vlastní stany zdarma
Kategorie: podle Lukostřelecké ligy
Upozornění:
Soutěž je součástí Lukostřelecké ligy
Činy podle Setona a Skalanské vejce budou vyhlášeny samostatně.
Závod se koná za každého počasí. Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na
sebe odpovědnost za škody a újmu vůči ostatním účastníkům, divákům a
případným návštěníkům. Každý musí dodržovat obecné zásady bezpečnosti, a
respektovat pokyny rozhodčích a organizátorů. Zákaz konzumace alkoholu a
návykových látek bezprostředně před závodem a během závodu. Žádné odpadky
či kouření na trati závodu. Každý závodník, který neodevzdá bodovačku do
časového limitu, nebude vyhodnocen. Parkování na určených místech.
Dotazy - Klacek Jarda Obročník na 724 302 907

