3D Country turnaj
2022
Organizátor: Itaclub Římov
Datum konání: 9.7. 2022
Místo konání: Římov
GPS: 48.8591033N, 14.4804172E
Ostatní: Lukostřelecký Itaclub Vás zve na
klubový 3D Country turnaj.
Po ukončení turnaje bude volná zábava a živá
muzika :). Vstup na večerní muziku - děti do
18 let zdarma, ostatní za 100,-kč. Jídlo a pití
bude zajištěno po celou dobu sobotního
závodu.
Pouze pro účastníky závodu bude druhý den přístup na parkur za cenu jednoho kola na osobu 100,kč. Řádné zapsání do knihy návštěv je samozřejmostí.
Kategorie luků:
IB - Reflexní luk
LB - Dlouhý luk
BB - Barebow
PBHB - Primitivní-jezdecký luk
HU+CU - Kladkový luk

Program:
Registrace - 07:30 - 09:00
Nástup - 09:15 - 09:30
Zahájení střelby - 10:00
Předpokládané ukončení - 15:00

Věková kategorie:
Žáci - 0-11,99 let , bílý kolík
Dorost - 12-17,99 let , žlutý kolík
Dospělí - 18-99,99 let , modrý kolík
Dospělí - HU + CU , červený kolík

Startovné: v ceně je oběd + jeden nápoj.
Dospělí - 500,-kč
Dorost - 300,-kč
Žáci - 150,-kč
Úhrada startovného: předem na účet.
č.ú.: 287584612/0300
Jako variabilní symbol uveďte své jméno a
příjmení.
Předpis: střelec má vždy kontakt s kolíkem
Upozornění:
každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na
IB/BB/LB/HB - max. vzdálenost - 35m.
sebe odpovědnost za škody a újmu vůči
3 šípy - 20/18/16 - 14/12/10 - 8/6/4
ostatním účastníkům, divákům a případným
návštěvníkům. Každý musí dodržovat obecné
CU+HU - max. vzdálenost - 50m
zásady bezpečnosti a respektovat pokyny.
šíp - 11/10/8/5
organizátorů. Žádné odpadky či kouření na trati závodu.
Počet terčů:
3D terče - 32ks

Náročný terén:
doporučujeme pevnou obuv, dobrý
zdravotní stav a fyzickou kondici.

Registrace bude uzavřena 3. července (21:00).
Pro zrušení registrace a vrácení startovného pište na mail - info@itaclub.cz nebo volejte +420 723 193
434 nejpozději do 7.července (čtvrtek 21:00). Po termínu propadá startovné pořadateli.

