19. České akademické hry Olomouc 2021
2.-7. září 2021

LUKOSTŘELBA
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Technické zajištění:

Lukostřelba Olomouc, Lukostřelba Prostějov

Ředitel soutěže:

Mgr. Tomáš Valenta, Ph.D., ASC UP
tomas.valenta@upol.cz, tel.: 604 262 444

Termín soutěže:

2. 9. 2020 (čtvrtek)

Místo konání:

Lukostřelecký areál Lukostřelba Prostějov; U Stadionu 4669, 796 01 Prostějov

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České
akademické hry Olomouc 2021
Zároveň se každý závodník přihlásí přes systém rcherz.

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2021

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ
Pro ubytované závodníky zajišťujeme ranní dopravu od VŠ kolejí v Olomouci
na sportoviště do Prostějova. Nutno objednat na tel. 604 262 444 popř.
tomas.valenta@upol.cz.

Stravování:

Individuální. V místě závodu je možnost zakoupení pouze malého občerstvení
(káva, čaj, tatranka…). Pořadatel zajistí na sportovišti zdarma pitný režim.

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc se snídaní a pitný režim v den soutěže pokud to nebude
v rozporu s aktuálním vládním nařízením.

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže.

Prezence závodníků:

9:00–9:30 na sportovišti před zahájením soutěže.

Rozlosování:

Provede pořadatel ráno před zahájením soutěže.

Titul:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v terčové lukostřelbě pro rok
2021“.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Činovníci:

ředitel závodu: Tomáš Valenta
hlavní rozhodčí: Magda Majarová
rozhodčí: Magda Robová, Hana Majarová

Pravidla soutěže:

Soutěží se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle tohoto rozpisu.

Sestava:

WA720

Třídy:

Muži, ženy

Divize:

reflexní luk, kladkový luk

Kvalifikace:

F70, terč průměru 122 cm

Eliminace:

jednotlivci: OS – reflexní set systém, kladkový luk kumulativní systém
družstva: OS - dvoučlenná smíšená (2 ženy, 2 muži, 1 muž a 1 žena – ve stejné
divizi a univerzitní příslušnosti), složení družstev se nahlašuje při akreditaci.

Námitky:

Do 15 minut po skončení soutěže řediteli soutěže se vkladem 100 Kč.

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení soutěže
organizačnímu výboru ČAH s vkladem 500 Kč.

Hodnocení soutěže:

První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy.

Vyhlášení výsledků:

Po ukončení soutěže.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
9:00 – 9:30 hod. prezentace
9:30 hod. schůzka kapitánů
9:40 hod. slavnostní zahájení
9:45 - 10:15 hod. trénink
10:15 hod. zahájení soutěže
V polovině kvalifikace cca. 20 min. přestávka.
Před eliminacemi cca. 30 min. přestávka.
Po skončení soutěže bude následovat eliminace jednotlivců a eliminace dvoučlenných družstev.
17:00 hod. předpokládané ukončení soutěže.
Vyhlášení do 30 min. od ukončení soutěže.

Poznámky:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Závodníci startují v oblečení předepsaném pravidly.
Střelec musí být k datu pořádání závodu studentem vysoké školy – předložení indexu nebo ISIC při
prezenci.
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

Mgr. Tomáš Valenta

Mgr. Hana Majarová

ředitel soutěže

předseda sportovní komise ČAUS

