APRILCUP 2017
Hod nožem
Základní podmínky soutěže:
- Lze použít nože jakékoliv konstrukce s jedním hrotem, 3 kusy.
- Mezinárodní pravidla min. délka 23cm, max. šířka 60mm.
- Úchop nože je libovolný. Nezáleží na technice hodu (s otáčkou i bez otáčky).
- Ústup vzad možný max. 1 metr
- Disciplíny nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně
protahovat.
- Soutěžící si vylosují pořadí
- Závodník může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí (ne rozhodčí,zapisovatel-ka).
- Terč s pěti kruhy 10 cm-5b., 20 cm-4b., 30 cm-3b., 40 cm-2b., 50cm-1b.
- Terč A-papírový může být nalepen na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Výška středu 150-160 cm.
- Pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm.
- Podmínka kategorie ŽENY minimálně 4 závodnice budou hodnoceny zvlášt.
- Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že jsi závodníci zvolí dvě osoby, které jej
po dobu výkonu zastoupí.

Soutěží se ve 3 disciplínách.
1. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 3 metry, 5 kol po 3 hodech, max. 75 bodů
- ústup vzad možný pata zadní nohy na 4 m
2. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 5 metrů, 5 kol po 3 hodech, max. 75 bodů
- ústup vzad možný pata zadní nohy na 6 m
3. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 7 metrů, 5 kol po 3 hodech, max. 75 bodů
- ústup vzad možný pata zadní nohy na 8 m
Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě. Platí následující pravidlo, větší počet 5
bodových zásahů, dále pak 4 bodových zásahů. Toto pravidlo platí i pro umístění na 4. - 16.
místě. Neboť 16 nejlepších postupuje do speciální disciplíny postupky s nožem.

Speciál postupka s nožem.
Základní podmínky:
Systém souboje nalosování do „pavouka“.
Postupuje nejlepších 16. Závodníků ze součtu 1, 2 a 3 disciplíny.
Druhá polovina si vylosuje jednoho z první části tabulky.
Začíná 16, 15, 14,……..9.

Vzdálenost 5, 7, 8, 9 a 10 metrů, 30 hodů, max. 150 bodů
- 1. kolo na každé vzdálenosti 3 hody postupně (5,7,8,9,10m)
- výměna soutěžících mezi sebou vpravo a vlevo
- 2. kolo na každé vzdálenosti 3 hody postupně (5,7,8,9,10m)
Pokud dojde k rovnosti bodů závodníci mají ještě jedno kolo s výměnnou.

Hodnocení:
1. Hod nožem 3,5,7 m 1. 2. 3. Místo diplom, pohár (medaile).
2. Postupka s nožem 1. 2. 3. Místo diplom, pohár (medaile).

Hod tomahavkem (sekerou)
Základní podmínky soutěže:
- Lze použít tomahavk (sekeru) jakékoliv konstrukce, 3 kusy
- Mezinárodní pravidla max. šířka ostří 12 cm, min. váha 500 gramů.
- Nezáleží na technice hodu ani směru topůrka v terči nahoru nebo dolů.
- Ústup vzad možný max. 1 metr.
- Disciplína není časově omezena, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat.
- Soutěžící si vylosují pořadí.
- Terč s pěti kruhy 10 cm-5b., 20 cm-4b., 30 cm-3b., 40 cm-2b., 50 cm-1b.
- Terč A-papírový může být nalepený na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Výška středu terče 150-160 cm.
- Pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm.
- Podmínka kategorie ŽENY minimálně 4 závodnice budou hodnoceny zvlášť.
- Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí dvě osoby, které jej
zastoupí po dobu výkonu.

Soutěží se ve 3 disciplínách
1. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 4 metry, 5 kol po 3 hodech, max. 75 bodů
- ústup vzad možný pata zadní nohy na 5 m
2. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 5 metrů, 5 kol po 3 hodech, max. 75 bodů
- ústup vzad možný pata zadní nohy na 6 m
3. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 7 metrů, 5 kol po 3 hodech, max. 75 bodů
- ústup vzad možný pata zadní nohy na 8 metrech
Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě. Platí následující pravidlo, větší počet 5
bodových zásahů, dále pak 4 bodových zásahů. Toto pravidlo platí i pro umístění na 4. - 16.
místě. Neboť 16 nejlepších postupuje do speciální disciplíny postupky s tomahavkem.

Speciál postupka s tomahavkem.
Základní podmínky:
Systém souboje nalosování do „pavouka“.
Postupuje nejlepších 16. Závodníků ze součtu 1, 2 a 3 disciplíny.
Druhá polovina si vylosuje jednoho z první části tabulky.
Začíná 16, 15, 14,……..9.

Vzdálenost 5, 7, 8, 9 a 10 metrů, 30 hodů, max. 150 bodů
- 1. kolo na každé vzdálenosti 3 hody postupně (5,7,8,9,10m)
- výměna soutěžících mezi sebou vpravo a vlevo
- 2. kolo na každé vzdálenosti 3 hody postupně (5,7,8,9,10m)
Pokud dojde k rovnosti bodů závodníci mají ještě jedno kolo s výměnnou.

Hodnocení:
1. Hod tomahavkem 3,5,7 m 1. 2. 3. Místo diplom, pohár (medaile).
2. Postupka s tomahavkem 1. 2. 3. Místo diplom, pohár (medaile).

Lukostřelba
Dvě disciplíny vzdálenost mezi 10 – 15 metry. Počet šípů dle zájmu a počtu účastníků.
Upřesnění v pátek před soutěží. Dva soutěžní kruhové terče.
Neděle dopoledne 8:00 – 12:00hod.
K dispozici pro házení jsou 2 stojany po 3 terčích na trénink a 3 stojany soutěžní.

Registrace sobota 8:00 – 9:00 hod. Začátek 9:30.
Ukončení a vyhodnocení soutěže dle počtu účastníků
asi 18:00- 20:00 hod.

APRILCUP 2017
Startovné:
V obvyklé výši (detaily po 1. 2. 2017). Pokud se závodník zúčastní soutěže poprvé, bude mít
výraznou slevu ze startovného.

Stravování:
Přímo v budově se nachází restaurace o patro níže, než se koná soutěž.

Ubytování:
V prostorách budovy hned vedle sálu s terči. Vlastní karimatka + spacák.
Dobrovolný poplatek za nocleh (nájem sálu, detaily po 1. 2. 2017).
Ve vzdálenosti 5 km se nacházejí tři penziony.

Zajištěno FREE TAXI.
Další informace hlavní pořadatel.
Michal Vyšata tel: 702 581 656, email: michalvysata@seznam.cz

