„P L Y Š Á K I Á D A“
1. září 2009 Cvičiště S.E.B.U. Kladno
ORGANIZACE
Spolek Evropských Bojových Umění (S.E.B.U.)

SLOVO K SOUŤĚŽI
Tato malá soutěž je určena všem malým, mladým a hravým lukostřelcům. Soutěžit se bude v pěti až sedmi disciplínách. Terče budou
tvořit převážně vysloužilá plyšová zvířata. Soutěž je koncipována hlavně pro děti. Dospělí se mohou zúčastnit také z delších
vzdáleností. Maximální počet všech lukostřelců je 40.

ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může účastnit každý lukostřelec, pocházející z ČR i mimo ni, kteří si důsledně přečetli propozice, přihlásili se do soutěže,
zaplatili startovné, provedli prezentaci a mají odpovídající vybavení.
Doporučený počet šípů je minimálně 15 ks. Za ztracené či zničené šípy nebereme zodpovědnost, neboť se předpokládá, že střelci se
umí strefit do terče.
Každý soutěžící se účastní plyšákiády na na vlastní nebezpečí.

Kategorie dětí
Této soutěže se mohou zúčastnit soutěžící, kteří splňují jednu z následujících podmínek:
- věk maximálně 13 let v den soutěže,
- napínací síla luku bude menší než 22 liber.

Kategorie dospělých
Této soutěže se mohou zúčastnit soutěžící, kteří splňují alespoň jednu následujících podmínek:
- věk 13 let a více,
- síla luku maximálně 40 liber!.
Luky mohou mít libovolnou konstrukci, avšak nejsou povoleny luky kladkové ani luky vybavené mířidly, vyvažovacími zařízeními či
zásobníky šípů a jinými technickými pomůckami. Maximální síla luku je 40 liber v nátahu střelce.
Šípy musí mít terčové hroty. Pro uložení šípů je povinný toulec.
PŘIHLÁŠKY
Odesláním přihlášky soutěžící stvrzuje, že si řádně přečetl propozice.
Přihlášky musí být odeslány nejpozději 31. srpna 2009 na adresu: Ludmila Leontýna Babuková
Otvovice 237
273 27 Otvovice
Přihlášky je možné zaslat i elektronicky na adresu :
leontyna.babukova@sebu.cz
Platba startovného se provádí při registraci na místě.
Maximální počet střelců v obou kategoriích je 40.
Ludmila Leontýna Babuková: 736 769 184

PREZENTACE
Soutěžící u prezentace nahlásí sílu svého luku, v případě potřeby mu bude síla změřena.
Prezentace probíhá v místě konání soutěže:
od 15:00 do 15:30

STARTOVNÉ
Pro čeleny S.E.B.U. je symbolické
Pro ostatní lukostřelce

50 Kč
150 Kč

HODNOCENÍ
Doufáme, že výsledky stihneme zpracovat ještě na místě a vyhlásit první 3 místa (plyšouny) v každé kategorii a případě jednotlivé
vítěze (plyšouny) v každé disciplíně.
Ocenění bude jen symbolické - jde hlavně o to se pobavit.
ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM
bude přizpůsoben průběhu soutěže
15:00 - 15:30
15:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:30

Prezentace soutěžících
Tréninkové střelby
Plyšákiáda
Vyhlášení

SEZNAM DISCIPLÍN
Postupka
Myši v plyši
Zajíčci
Ulovme si plyšáka
Šíp v kožichu
Kombat
Podrobná pravidla a případné další disciplíny jsou překvapením.

Na závěr bych chtěla požádat, všechny, kdo by chtěli do soutěže přispět, nějakým tím vysloužilým plyšákem, ať nám je
doručí do konce července. Děkujeme
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