Pravidla závodu BOW OPEN
Závod je pořádán 3x za sezónu klubem dp Lukostřelba Zlín z.s.
Tento dokument slouží jako celkový soupis pravidel a nařízení platných pro závod BOW OPEN.
PŘIHLÁŠENÍ NA SOUTĚŽ
Na každé kolo závodu se přihlašuje na adrese: www.dplukostelba.cz. Nejpozději dva dny před závodem.
Závodníci v dětské kategorii bez soutěžní zkušenosti, musí být doprovázeni rodičem nebo jím pověřenou
dospělou osobou. Taktéž děti tento doprovod vyžadující.
STOP STAV
Při naplnění kapacity závodu /120 závodníků/ si organizátor vyhrazuje právo pro zastavení registrace na závod.
STARTOVNÉ
Děti 200 Kč
Dospělí 400 Kč
Samostatný oběd pro doprovod 150 Kč. V ceně startovného je oběd a další občerstvení je možno zakoupit
v místě konání závodu. Organizátor má právo navýšit startovné, pokud se závodník přihlašuje na soutěž ráno
v den závodu bez předchozí internetové registrace.

DEFINICE STYLŮ A PRAVIDLA
Při registraci je střelec povinen předložit celou svou závodní výbavu, včetně všeho, co si bere s sebou na trať.
Střelec má povinnost předložit na požádání rozhodčího jakoukoli část ke kontrole ze své střelecké výbavy.
Měření vzdálenosti je zakázané. Všechny vzdálenosti musí být posuzovány pouze okem. Napínání luku bez šípu
a míření na terč je zakázáno. Nejsou dovoleny žádné značky či čárky (kromě přirozené kresby luku dané
výrobou) na vnitřní straně madla a horního ramene, které by mohly sloužit jako značky při odhadu vzdálenosti
nebo jako pomoc při náměru. To platí pro všechny typy luků a kuší. Dalekohledy a jiné zařízení na přiblížení
obrazu bez pomocných značek (napomáhající střelci odhadovat vzdálenost) jsou povoleny, podléhají však
kontrole materiálu stejně jako luk, šípy a vše ostatní.
BOW open má pouze dvě střelecké kategorie podle typu luku.
Webová registrace upraví rozdělení do střelecké kategorie podle typu luku automaticky.

Compound Unlimited CU Střelba od červeného kolíku. Jakýkoli typ kladkového luku s pohyblivými zřidly.
Hunter 3D HU Střelba od červeného kolíku. Jakýkoli typ kladkového luku s mířidly nebo bez.
Olympic OL Střelba od červeného kolíku. Jakýkoli typ reflexního luku s pohyblivými mířidly, stabilizátory, button
a kontrola nátahu.
Crossbow CRB Střelba od červeného kolíku. Může být použita pouze kuše s limitovaným výstřelem.
CB Povoleny stabilizátory
Traditional recurve TRRB Střelba od modrého kolíku. Jakýkoli typ tradičního reflexního luku. Vyroben
z přírodních materiálů a materiálů s živočišným základem (dřevo, bambus, rohovina, tkanina, sklolaminát. Může
obsahovat karbon. Střed luku musí být z jednoho kusu. Luk může být z jednoho kusu nebo rozebíratelný
v ramenou. Je dovolen jakýkoli typ šípu.
Traditional longbow TRLB Střelba od modrého kolíku. Jakýkoli typ dlouhého luku, splňující definici jako luk, u
kterého se tětiva dotýká pouze špiček ramen při jejím nasazení na luk v klidovém stavu. Povoleny pouze
dřevěné šípy.
Bare bow BB Střelba od modrého kolíku. Spadá do kategorie moderní luky. Stringwalking povolen.
Primitivebow, Horsebow PBHB Střelba od modrého kolíku. Primitivní luk vyrobený z jednoho kusu dřeva, bez
základky a střeleckého okna. Pouze dřevěné šípy.

KATEGORIE LUKŮ BOW OPEN
Závod BOW OPEN je jedinečný také díky sjednocení luků na dvě kategorie : TRADIČNÍ A SPORTOVNÍ LUK.
Do tradičního luku spadají kategorie: TRRB, TRLB a PB-HB. Střílí se od modrého kolíku.
Do sportovního luku spadají kategorie: CU, HU, CB, OL a BB. Střílí se od červeného kolíku.
Kategorie BB je zvýhodněna a střílí od modrého kolíku.

VĚKOVÉ KATEGORIE
Děti 1 – 15 let
Dospělí 16 + Nová kategorie SUPERVETERÁNI 70+
Pro určení věkové kategorie platí věk soutěžícího v prvním závodu ročníku, kterého se účastní a dokončí jej.
V této věkové kategorii bude soutěžit po celý ročník soutěže bez ohledu na změnu věku.

PRAVIDLA SŘELBY
1.
2.

POČET ŠÍPŮ: Soutěžící má na každém 3D terči nárok na jeden šíp. V případě, že prvním šípem mine, má
právo na druhý šíp s nižším bodovým ohodnocením.
VZDÁLENOST PODLE VĚKOVÉ KATEGORIE:
modrý kolík všichni 13+
bílý kolík děti do 12ti let včetně.

Rozdělení do skupin se provádí řízeným zápisem závodníků po registraci v den závodu.
Rozdělení střelců ve skupině se udává podle zápisu na tabulce skupin před zahájením závodu (rozpis skupin na
stanovištích). První v pořadí je vedoucí skupiny, druhý a třetí v pořadí jsou zapisovatelé, čtvrtý v pořadí hlásí
zásahy zapisovatelům a následně vytahuje šípy. Skupina se může před začátkem dohodnout, zda dodrží tento
systém, nebo si zvolí vlastní obsazení rolí.
Časový limit pro výstřel dvou šípů je 90s. Pro kategorii CRB je to 120s. Soutěžící stojí za kolíkem ve směru
střelby. Musí se nacházet alespoň jednou nohou ve vzdálenosti 1m do kolíku doprava, doleva či dozadu. Střelba
vždy začíná od nejvzdálenějšího červeného kolíku.
Soutěžící se ve skupinách točí na každém dalším stanovišti /silniční cyklistika/.
Pokud vedoucí skupiny zjistí, že zdržují skupiny za sebou a terče před nimi jsou volné, má povinnost zahájit se
svou skupinou střelbu po dvou střelcích na kolíku zároveň.
Není-li rozhodnutí ve skupině o bodové hodnotě šípu jednoznačné, je možné přivolat rozhodčího (nachází-li se
poblíž), nebo může skupina hlasovat o výsledku. Postup hlasování je takový, že každý ze skupiny zvedne ruku se
vztyčeným palcem do strany. Na signál všichni otočí palec nahoru nebo dolů. Při otočení nahoru uznávají vyšší
bodovou hodnotu šípu. Pokud je stav nerozhodný, hlas vedoucího skupiny je rozhodující hlas.

BODOVÁNÍ
3D terče mají 4 bodovací zóny (11, 10, 8 a 5). Pokud na terči není 4. bodovací zóna (11), není počítána, nejvyšší
počet v bodovací kartě je tedy 10.
11 bodů – malý kruh uprostřed desetibodové zóny (přibližně 25% její plochy)
10 bodů – větší kruh v životně důležité oblasti zvířete
8 bodů – ostatní důležité oblasti mimo oblast desetibodové zóny
5 bodů – zbývající část zvířete
Při druhém šípu se zóny 11 a 10 počítají za 5 bodů, zóna 8 za 3 a zbytek zvířete za 1 bod.
Zásah dělící linky mezi zonami značí vyšší bodové hodnocení. Zásah do rohu, kopyta, jiné barevné zóny jako je
barva zvířete i jiné zásahy mimo, jsou považovány za zásah mimo cíl.
Po tom, co vystřelí všichni soutěžící na daný terč, se přejde k zápisu do bodovacích karet. Před řádným
zapsáním a potvrzením zapisovatele o ukončení zápisu se nesmí žádný z členů skupiny šípů ani zvířete dotýkat.
Nesmí se sahat ani na šípy, které již byly zapsány, pokud celkový zápis ještě nebyl ukončen.
Zápis bodové hodnoty do stanoviště probíhá podle daného stanoviště, na kterém se skupina nachází. Pokud
tedy začíná skupina závod na stanovišti 7, v bodovací tabulce začíná psát do řádku 7 a poslední terč soutěže
budou tedy zapisovat do řádku 6.
Šíp, který se odrazí od zvířete a pokračuje ve směru letu za zvíře, se považuje za zásah mimo cíl – 0 bodů. Šíp,
který se odrazí od zvířete (nezapíchne se) a dopadne před zvíře, se počítá jako zásah za 5 bodů - pokud ostatní
soutěžící ve skupině neviděli místo odrazu. Pokud místo odrazu členové skupiny viděli, počítá se příslušná
bodová hodnota. Při zásahu "šíp v šípu" patří oběma šípům stejná bodová hodnota.
Šíp, který projde zvířetem, se počítá jako zásah za 5 bodů, pokud nevíme přesné místo průletu.
Pokud místo průletu ostatní soutěžící ve skupině viděli, počítá se příslušná bodová hodnota.
Šíp zabodnutý v těsném kontaktu s jiným šípem - počítá se bodová hodnota, ve které je šíp zabodnutý.
V případě stejného bodového nástřelu dvou nebo více soutěžících o konečném pořadí soutěžících rozhoduje
počet bodových zásahů 11. Pokud je počet bodových nástřelů 11 stejný, bere se počet bodových nástřelů 10, 8
nebo 5. Hledání šípů, které nezasáhly terč, nesmí zdržovat další skupinu. Dohledání po závodě.

VYHODNOCOVANÉ KATEGORIE
Kategorie podle luku: Tradiční a sportovní.
Kategorie podle věku: děti a dospělí a superveteráni
Kategorie podle pohlaví: muži a ženy 16+

Pravidla pro celkové hodnocení soutěže
Umístění na jednotlivých kolech se boduje následovně:
Místo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Body
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
Z těchto bodů za umístění se vybere v každé kategorii 5 finalistů, kteří se závěrem třetího kola postaví proti
sobě ve finále, a tam rozhodnou o celkovém vítězi seriálu ve své kategorii.

Chování závodníků na soutěží
Soutěžící a ostatní účastníci (zejména doprovázející osoby) se soutěže účastní na vlastní zodpovědnost, přičemž
se zavazují řídit se pokyny organizátora a pravidly soutěže.
Všem účastníkům je zakázáno kouření cigaret/doutníků, konzumace alkoholu, omamných a psychotropních
látek před soutěží a během ní, a to i na cvičné střelnici. Soutěžící může střílet v jiné než přiřazené skupině jen se
souhlasem rozhodčího, a to ještě před odchodem na trať. Při nepovoleném přechodu do jiné skupiny bude
soutěžící diskvalifikován. Organizátor má právo zakázat soutěžícímu pokračovat v soutěži a vykázat jej z trati
nebo ze střelnice, pokud je evidentně pod vlivem alkoholu, omamné či psychotropní látky, či jinak zásadně
nebo opakovaně porušil pravidla závodu. Vyloučenému soutěžícímu se startovné nevrací. Vyloučený soutěžící
se zdrží jakýchkoli komentářů a respektuje rozhodnutí organizátora. Na celou soutěž BOW open je zákaz vstupu
se psy či jinými zvířaty, a to jak na trať, tak i do prostor zázemí a organizace závodu.

DIVÁCKÁ ZONA BOW OPEN
Diváci ve vyhrazeném prostoru přizpůsobí chování průběhu závodu. Pes je v tomto prostoru povolen. Pouze
však v prostoru pro diváky a na vodítku, případně s náhubkem. Je pouze jediná zóna pro diváky BOW open.
Ta je označena.
PRAVIDLA PRO DOVEDNOSTNÍ DISCIPLÍNY URČUJE LEGENDA BOW OPEN
Stanoviště: DÁLKA, BĚHNA, MRTVOLY, KAČENY, GOLEM
Počet šípů: vždy se střílí 4 šípy
Střídání střelců: běhna po dvou střelcích, ostatní disciplíny samostatně do výstřelu čtvrtého šípu nebo vypršení
časového limitu. Měření provádí vedoucí skupiny.

Podejte sportovní výkon, ale hlavně: užijte si závod.

