Svatováclavský turnaj 2017
zařazen do Lukostřelecké ligy ATL
Organizátor: LUKOS Manětín, při KOS Manětínský z.s.
Čas a místo konání: 30. září 2017, Manětín (Klenoty),
Souřadnice:

49.9790636N, 13.2232422E

Příjezdová trasa:

Startovné: Platba hotově na místě
Dospělí: 350 Kč
Dorost 13 - 18 let: 200 Kč
Děti do 12 let: 150 Kč (pouze s doprovodem rodiče nebo jiné dospělé osoby, děti bez rozdílu luků)
Střelci bez platné licence ATL + 10 Kč na pojištění.
Přihlášky: do 24.9. nebo naplnění kapacity 60 střelců na www.lukostrelec.cz
U dětí uveďte prosím do poznámky přihlášky věk v době turnaje
Stravování: v ceně startovného je teplý oběd (na 97,2 % guláš). Kdo nemá kladný vztah k masu, může oběd
předem odhlásit - 50 Kč. Oběd pro doprovod 80 Kč (uveďte prosím do poznámky přihlášky)
Ubytování: otužilci si mohou postavit stan
Účast v kostýmech vítána.
Kategorie luků: dle rozdělení ATL + dlouhý luk (libovolný materiál, může být s oknem, s tětivou tvar D,
dřevěné šípy, přírodní peří, plastový končík povolen) – vyhlášení kategorií dle počtu přihlášených

Pravidla:
Všechny šípy musí mít terčové hroty. Není povolen string-walking. Doporučený počet minimálně 12 šípů.
Střelec mladší 18ti let musí mít doprovod dospělé osoby. Každý je povinen dodržovat zásady bezpečné
střelby a dbát pokynů organizátorů a kvočen. Střílet je povoleno pouze na vyhrazených místech určeným
směrem. Střelci a jejich doprovod se účastní na vlastní nebezpečí a odpovídají za škody a újmu vůči
ostatním.
Harmonogram:
Registrace: 8:28 - 9:29
Zahájení turnaje: 9:33
Předpokládaný čas ukončení turnaje: 17:17
Bonusová disciplína: od ukončení turnaje do vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledku: po spočítání výsledků
Následuje volná zábava a možná nějaké to překvapení (kouzelník však nepřijde).
Kontakt: Ondřej Haidlmaier – LUKOS@centrum.cz
Organizátor si vyhrazuje možnost změny disciplín a programu.
Disciplíny:
1. terčovka 20m
2. terčovka 50m
3. rychlostřelba
4. králův ústup
5. 3D stezka
6. rozstřel
7. hlídka na věži
8. heraldický kvíz
9. běžící terč
10. dračí vejce
11. bonusová disciplína mimo pořadí - v průběhu počítání výsledků: „středověký“ těžkoatletický
lukostřelecký biatlon
Přesný popis disciplín a bodování na místě a u kvočen. Děti budou mít upravené vzdálenosti a některé náhradní
disciplíny.

