Третій етап Кубку України зі стрільби з лука
«Стріли Слобожанщини»
24 - 27 серпня 2017 року.

м. Харків

Програма змагань.
24.08.2017
четвер

25.08.2017
пятниця

26.08.2017
субота

27.08.2017
неділя

8.00 – 13.00 - приїзд, розміщення команд
15.00 – 17.00 - офіційна пристрілка
16.30 – 17.00 – нарада суддів, представників та тренерів
9.00 – 9.30 – Розминка 70 м. - дорослі, 60 м. – кадети, 50 м. - блок
9.30 – 10.50 – перша дистанція в усіх категоріях
11.10 – 12.30 – друга дистанція в усіх категоріях
12.40 – 13.00 – парад відкриття змагань
13.30 – 13.50 – Розминка - змішані команди в усіх категоріях (2 серії)
13.50 – 15.00 – 1/8, 1/4, 1/2, - в усіх категоріях
15.00 – 15.20 – фінали серед кадетів
Олімпійський раунд в особистому заліку
9.00 – 9.30 – Розминка, чоловіки, юнакі, чоловіки блок 1 зміна
9.30 – 10.00 – 1/16, чоловіки, юнакі, чоловіки блок 1 зміна
10.00 – 10.30 - Розминка, жінки, дівчата, чоловіки блок 2 зміна
10.30 – 11.00 – 1/16, жінки, дівчата, чоловіки блок 2 зміна
11.10 – 13.00 – 1/8 , 1/4 ,1/2 - в усіх категоріях
13.00 – 13.30 – фінали серед кадетів (юнаків та дівчат)
Олімпійський раунд в командних змаганнях
14.00 – 14.15 – Розминка - команди в усіх категоріях (2 серії)
14.15 – 15.30 – 1/8, 1/4, 1/2, - в усіх категоріях
15.30 – 15.50 – фінали серед кадетів (юнаків та дівчат)
фінали серед чоловіків та жінкок блочний лук
Фінальні змагання
9.00 – 9.20 – Блочний лук, змішані команди
9.20 – 9.40 – Блочний лук, жінки особисто 1-2 місця
9.40 – 10.00 – Блочний лук, чоловіки особисто 1-2 місця
10.20 – 10.40 – жінки команди 1-2 місця
10.45 – 11.00 – чоловіки команди 1-2 місця
11.05 – 11.25 – змішані команди 1-2 місця
11.30 – 11.50 – жінки особисто 1-2 місця
11.50 – 12.10 – чоловіки особисто 1-2 місця
12.30 – 13.00 – Нагородження переможців змагання, закриття змагань

Відбір молодіжної збірної команди України
на участь у Чемпіонаті світу серед юніорів та кадетів
Аргентина (02-08.10.2017)
25.08.2017
пятниця
26.08.2017
субота

9.00 – 12.30 – кваліфікаційний раунд
15.30 – 18.00 – перші три матчі кожен з кожним з восьми кращих
юніорів та кадетів серед хлопців та дівчат
9.00 – 13.30 – Олімпійський раунд в особистому заліку (для кадетів)
16.00 – 18.00 – матчі з четвертого по сьомий серед юніорів та кадетів
серед хлопців та дівчат

Остаточний відбір до юніорської (3+3) та кадетської збірної (3+3)
проводиться на відбіркових змаганнях м.Харків (24-27.08.2017р. під час
проведення змагань «Стріли Слобожанщини»). Для участі у Відбіркових змаганнях
викликаються по 10 спортсменів у всіх категоріях: по 8 спортсменів за рейтингом
юніорів (ЧУ серед спортшкіл, Олімпійські надії, ЧУ серед юніорів) за рейтингом
кадетів (Олімпійські надії, ЧУ серед кадетів) та по 2 спортсмени за рішенням
тренерської ради збірної команди та тренради ФСЛУ.
На відбіркових змаганнях виконується вправа кваліфікаційний раунд (70м,
60м в рамках змагань) та спаринги «кожен з кожним» за сетовою системою з 8
кращих спортсменів по кваліфікаційному раунду на змаганнях.
Серед юніорів відбираються:
- по два спортсмени за найменшою сумою місць: кваліфікаційного раунду
змагань «Стріли Слобожанщини» та раунду «кожен з кожним» (два показники).
При рівності суми місць перевага надається тому хто мав вище місце в
стартовому колі.
- третій та запасний спортсмени відбираються за рішенням тренерської ради
збірної команди та тренерської ради ФСЛУ.
Серед кадетів відбираються:
- по два спортсмени за найменшою сумою місць: кваліфікаційного та
олімпійського раунду змагань «Стріли Слобожанщини» та раунду «кожен з
кожним» (три показники).
При рівності суми місць перевага надається тому хто мав вище місце в
стартовому колі.
- третій та запасний спортсмени відбираються за рішенням тренерської ради
збірної команди та тренерської ради ФСЛУ.

