Tisková zpráva České federace Spastic Handicap, z. s.

1. závod v halové lukostřelbě jednotlivců 2018
V sobotu 13. ledna 2018 proběhne 1. halový závod v lukostřelbě jednotlivců. Turnaj se bude konat ve
Sportovní hale Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 14. Hlavním pořadatelem je TJ zdravotně
postižených Halma z pověření České federace Spastic Handicap, ve spolupráci s LK Arcus Plzeň.
Časový program:
09:00 – 10:00 prezentace
09:30 – 10:30 zdravotní klasifikace
10:40 – 10:50 slavnostní zahájení
10:55 – 11:25 trénink
11:30 – 15:00 vlastní závody
15:10 – 15:30 vyhlášení výsledků
Kategorie - jednotlivci
Muži – 24 let a starší
Ženy – 24 let a starší
Junioři –17 až 23 let
Juniorky – 17 až 23 let
Kadeti – 15 až 16 let
Kadetky – 15 až 16 let
Žáci – 14 let a mladší
Žákyně – 14 let a mladší
Začátečníci muži všech věkových kategorií. Začátečníci ženy všech věkových kategorií.
Zdravotní třídy
Zařaditelní podle mezinárodní zdravotní klasifikace pro lukostřelbu
W1 - Vozíčkáři s postižením horních i dolních končetin
W2 - Vozíčkáři s postižením dolních končetin
ST - Stojící, patří sem i sportovci chodící o berlích, kteří střílí ze židle nebo z opěrné stolice
N - Sportovci s handicapem, kteří nejsou zařaditelní dle mezinárodních pravidel
Sestava:18 metrů Reflex Open (RO), Coumpound Open (CO), W1.
10 metrů pro začátečníky + střelce srovnatelné výkonnosti a sportovce kategorie N.
Jednotlivci:
Muži, ženy, junioři a juniorky – terč o průměru 40 cm.
Kategorie ELITE, vyhlášená jmenovitě před závodem, a kladkové luky – terč 40 cm
redukovaný na 3 × 20 cm (sloupec).
Žáci a žákyně – terč o průměru 60 cm.
Začátečníci – terč o průměru 80 cm.
Průběh závodu je rozdělen na dvě části: kvalifikace (střílí se 2x10 sad po 3 šípech) a eliminace
(Vylučovací systém a finálová část. Reflexní luk střílí set systém do 6ti bodů, kladkový luk 5x3 šípy
kumulativní skóre.).
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