турнір
із традиційної
динамічної стрільби з
лука

Крос-Арчері - це дисципліна, що поєднує в собі біг
по пересіченій місцевості на час і стрільбу з лука
по мішенях. До змагань допускаються учасники,
які мають навіть первинні навички у стрільбі з
лука, з будь-яким видом луків і стріл. Основні
обмеження щодо лука - відсутність прицільних
пристроїв чи інших обвісів. Обмеження щодо стріл:
на всіх стрілах допускається тільки спортивний
наконечник.
Основні Положення:
Основний вид змагання проходить за правилами Cross Archery WTAF
Ukraine.
Програма турніру складається з 4 етапів - «Велике коло», «Мале
коло», «Змійка» та «Човники».
Учасників змагань після реєстрації поділять на 4 групи, які будуть
стартувати одночасно в 4-х різних етапах, але пройдуть іх всі по черзі.
У кожній групі призначать керівника групи, писаря та контролера.
Керівник групи буде відповідальний за правильне проходження етапів групою,
та оголошення залікових балів, які писар повинен буде внести до залікових
карток, а контролер - затвердити їх достовірність.
Учасник виходить на старт із луком і 6-ма стрілами. Суддя дає сигнал, і
учасник починає проходження траси. Учасник біжить за попередньо
підготовленим маршрутом і з кожного рубежу виконує постріл у мішень.
Схибивши, стрілок не набирає балів.
Збирання стріл дозволяється лише тоді, коли учасник пройшов усю
дистанцію, суддя зупинив і зафіксував час та разом із арбітром підрахував
бали. За умови влучення в габарит зараховується більший результат.
Регламент турніру:
1-й та 2-й Дні Змагань: «Велике коло», «Мале коло», «Змійка» та
«Човники». Основним фактором підрахунку результату є хіт-фактор (бали,
поділені на час). Сума хіт-факторів у трьох етапах є остаточним результатом.
Вартість влучення:
«Велике коло», мішень 50х50 см - 3, 6, 12 балів
«Мале коло», мішень 30х50 см - 3, 5, 10 балів
«Змійка», 1х1м – 1, 3, 5 балів
«Човники», мішень 50х50 см - 1, 3, 5 балів

Загальні допуски по луках:
Не допускаються блочні луки.
Немає обмежень за силою натягу.
Немає обмежень по стрілам.
Не допускаються приціли, клікери та стабілізатори.
Допускається сідло на тятиві.
Допускаються будь-які полички під стрілу.
Всіх категорій стосується правило: жодних маркувань на внутрішній частині верхнього плеча!!!
Не допускаються будь-які різновиди малюнків та надписів, у разі їх наявності учасник
забов`язаний заклеїти їх тимчасовою непрозорою стрічкою до закінчення змагань.

Класифікація:
Клас "Діти" - допускаються до участі діти та юнаки до 16 років включно.
Клас "Ветерани" - допускаються до участі стрілки старше 50 років.
Клас "Жінки"- допускаються до участі всі жінки та дівчата старше 16 років.
Клас "Чоловіки"- допускаються до участі всі чоловіки старше 16 років.
Клас вважається відкритим за умовами участі в ньому не меньш ніж 5 чоловік.

Різновиди мішеней за стандартами WTAFU

Розклад

Перший день:
9.00-10.30 - Реєстрація учасників змагань та допуск-контроль
11.00 - Урочисте відкриття та інструктаж
11.30 - Розминка
12.00 - Початок проходження етапів
16.00 - Обід
17.00 - Розважальні стрільби
19.00 - Вечеря
20.00 - Дружній вечір у вогнища (можлива розважальна
програма)
Другий день:
9.00 - Сніданок
10.00 - Інструктаж
10.15 - Розминка
11.00 - Початок проходження етапів
15.00 - Обід
16.00 - Підрахунок результатів
17.00 - Урочисте закриття змагання та нагородження

