VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY – 25. ročník

PROPOZICE

Disciplína

:

terénní lukostřelba

Pořadatel

:

TJ Velká Polom

Sponzor

:

ing. Tomáš Lazecký (www.lukysipy.cz)

Datum

:

5.9.2020 sobota

Čas

:

prezentace 8:00, začátek střelby 8:30 - Horní Lhota, Krásné Pole, Plesná, Čavisov,
Vřesina, Dobroslavice
prezentace 9:30, začátek střelby 10:00 –Klimkovice, Olbramice, Polanka n/O,
Zbyslavice, Jistebník, V. Polom
- prosíme o včasný příchod! Skupiny byly stanoveny dle dojezdové vzdálenosti. V případě
požadavku na výměnu startovní skupiny je potřeba se domluvit přímo.

Místo

:

Rybářská bašta „Pod Majerákem“ – /viz mapka a GPS souřadnice dále/
PROSÍME NEVJÍŽDĚT AUTY AŽ DO PROSTORU U BAŠTY –
Využijte k odstavení aut místní komunikace Na Kopci a Osvoboditelů. Děkujeme

Systém soutěže :

startuje max. 4členné družstvo, započítávají se 3 nejlepší výsledky.
Lze použít libovolný luk /nemusí být z produkce fy Lazecký-Měch/ splňující tyto
podmínky: luk není kladkový /reflexní provedení je povoleno/, není vybaven mířidly
ani stabilizátory, povolena je základka. Povoleny jsou i vlastní šípy s podmínkou, že
jsou vyrobeny ze dřeva.
Každý účastník si zajistí dostatečný počet šípů pro absolvování celého okruhu.
Doporučujeme min. 5 šípů na každého střelce a vlastní toulec.
Pořadatel zajistí luky k zapůjčení na místě soutěže jen po PŘEDCHOZÍ dohodě – je
potřeba požadavek zaslat nejpozději ve čtvrtek 3.9.2020
Střílí se na 12 stanovištích. Pro zkušební střely budou připraveny 2 klasické
slaměné terčovnice, kde si každý střelec může během prezentace vyzkoušet max.3
nástřely. Tyto nebudou hodnoceny.
1. až 12. stanoviště – 3D figuríny zvěře na vzdálenost 8m – 30m /dle velikosti terče.
Střílí se 3 rány na každém stanovišti bez možnosti nástřelu. Hodnocení je 10 – 8 – 5
body dle zasaženého pole v terči.
Pořadí družstev se vylosuje na začátku série /1 až 6/. V tomto pořadí budou družstva
rozmístěna po okruhu na určená startovací stanoviště a v jednotném čase bude
odstartováno. Každé družstvo bude mít svého rozhodčího.. Pořadí stanovišť je předem
dáno a na trati není dovoleno jejich pořadí měnit a ani předbíhat střelce před
sebou.
Start od 13 let /13. let je nutno dosáhnout v roce 2020/.
Kontakt na ing T. Lazeckého: lazecky@lukysipy.cz, www.lukysipy.cz
mobil: +420 606 710 243

Hodnocení

:

Hodnocení jako soutěž jednotlivců dle propozic VSH
Započítávají se pouze zásahy, které po odstřílení všech pokusů střelce zústanou v terči.
Pokud se šíp zapíchne do terče a při další ráně vypadne, pak rozhodčí hodnotí jako
platný zásah s počtem bodů 5. Pokud zasáhne figurínu ,ale nezapíchne se hodnotí se
jako 0. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí vyšší počet lepších zásahů /tj. počet
desítek, osmiček,...,/ ze všech pokusů. Pokud je i toto kritérium shodné, obsadí střelci
dělené místo s příslušným počtem bodů do hodnocení pořadí jednotlivců.

Občerstvení
Rozhodčí

zajištěno formou samoobsluhy
:

hlavní rozhodčí soutěže je Kamil Drozdek
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Soutěž proběhne za /takřka/ každého počasí
Nezapomeňte na občanky

Kde se střílí?
GPS: N 49°51.55892', E 18°5.27220' nebo jinak 49°51'33.535"N, 18°5'16.332"E
https://mapy.cz/zakladni?x=18.0878700&y=49.8591147&z=17&source=coor&id=18.0
8787%2C49.85931527777777

