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2D a 3D LUKOSTŘELBA
Disciplína: 2D + 3D lukostřelba
Pořadatel: Obec Čavisov
Sponzoři: ing. Tomáš Lazecký (www.lukysipy.cz ), Osada Mlýn
Datum: sobota 3.9.2022
Čas: prezentace 7:30, začátek střelby 8:00 prosíme o včasný příchod! Skupiny budou rozlosovány
na místě.
Místo: Dolní Lhota – Osada Mlýn https://mapy.cz/s/hefojumomo
(Prosíme závodníky aby parkovali u příjezdové cesty před mostkem do areálu.)
Systém soutěže: Startuje max. 4.členné družstvo, za každou obec, započítávají se 3 nejlepší
výsledky. Prosíme nahlásit účast a seznam střelců do 31.8.2022.
Závodníci budou rozlosováni do skupin a každé skupině bude přiřazeno číslo stanoviště na kterém
začíná. Ve skupině budou maximálně dva závodníci z jedné vesnice.
Každá skupina obdrží bodovací tabulky kde si sami zapisují výsledky. (vzájemná kontrola)
Trať: 1. až 22. stanovišť – 3D ﬁguríny + 2Dterče zvěře na vzdálenost 8m – 30m /dle velikosti
terče. Střílí se 2 šípy na každém stanovišti bez možnosti nástřelu. Hodnocení je 10 – 8 – 5 body dle
zasaženého pole v terči.
Vybavení: Jsou povoleny všechny druhy luků kromě kladkových. Luk může být vybaven pouze
zakládkou a butonem. Mířidla nejsou povoleny. Šípy mohou být pouze dřevěné. Střelecký styl není
limitován ani určen. Každý účastník si zajistí dostatečný počet šípů pro absolvování celého okruhu.
Doporučujeme min. 5 šípů na každého střelce a vlastní toulec.
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.
Rozhodčí: Richard Koňařík
Občerstvení: zajištěny buřty k opékání + nealko.
Bezpečnostní ustanovení:
Před a během závodu zákaz požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. Každý závodník je
povinen zastavit střelbu v případě, že by mohl ohrozit život, zdraví nebo majetek, případně pokud se v
cílové ploše objeví zvíře. Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost za
jím způsobenou škodu v průběhu závodu V případě zjištění jakýchkoliv závad na trati je každý o této
skutečnosti povinen neprodleně informovat pořadatele nebo rozhodčí.
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