53-й Міжнародний турнір зі стрільби з лука

"ЗОЛОТА ОСІНЬ - 2016"
Version 2
День

лучне поле "Динамо"
Час

День пристрілки:
Мандатна комісія
Пристрілка
Засідання представників команд. Визначення складу команд

09.00 - 09.30
09.40 - 11.10
11.50 - 13.20
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 16.00
16.40 - 18.10

ФІТА Раунд 1440 (144 стріли):
Розминка (всі категорії)
AB - CD
Змагання (чоловіки – 90м, жінки, кадети - 70м, кадетки - 60м) AB - CD
Змагання (чоловіки – 70м, жінки, кадети - 60м, кадетки - 50м) AB - CD
Відкриття змагань
Розминка (блок юніори та юніорки)
AB - CD
Змагання (чоловіки, жінки, кадети, блок - 50м, кадетки - 40м) AB - CD
Змагання (блок - 50м, чоловіки, жінки, кадети, кадетки - 30м) AB - CD

06.09.
вівторок

07.09.
середа

Програма змагань
Захід

12.00 - 15.00
14.00 - 17.00
17.00 - 17.30

05.09.
понеділок

від 04.09.2016

10.00 - 10.30
10.40 - 14.00

15.00 -15.30
15.35 -15.55
16.15 -16.35
16.45 -17.05
17.10 -17.30
17.35 -17.55

08.09.

Кваліфікаційний раунд 720 (72 стріли):
Розминка (всі категорії)
AB - CD
2х70 метрів - чоловіки та жінки
2х60 метрів - кадети та кадетки
2х50 метрів - блок юніори та блок юніорки
Олімпійський Раунд (командна першість, MIX команди)
Розминка (дорослі та кадети) 16 + 16 - 32 щити
1/8 фіналу (дорослі та кадети) 1 ком. в щит -16 стріл
1/4 фіналу (дорослі та кадети) 1 ком. в щит -16 стріл
Розминка (блок) 4 щити
1/2 фіналу (всі категорії) 1 ком. в щит -16 стріл
Матч за бронзові медалі (кадети та блок) 1 ком. в щит -16 стріл
Матч за золоті медалі (кадети та блок) 1 ком. в щит -16 стріл

05 - 10 вересня 2016 р.

15 хв. перерва / дистанц

1-16(д);18-32(к);
1-16(д);18-32(к);
3-10(д);21-28(к);
33 - 36(блок) - 50 м
7-10(д);23-26(к); 33 - 36(блок)
7-10(д);23-26(к); 33 - 36(блок)
7-10(д);23-26(к); 33 - 36(блок)

17.10 -17.35
17.50

Олімпійський Раунд (особиста першість, відбір):
Розминка (чоловіки та кадети) - 60+51 сп -16+16 щ - 2 сп/щ - 2зміни
1/32 фіналу (чоловіки та кадети) 2 сп. в щит -1-ша зміна
1/32 фіналу (чоловіки та кадети) 2 сп. в щит -2-га зміна
1/16 фіналу (чоловіки та кадети) 2 сп. в щит
1/8 фіналу (чоловіки та кадети)
1 сп. в щит
Розминка (жінки та кадетки) - 35 + 55 сп - 16+16 щ - 2 сп/щ. - 2зміни
1/32 фіналу (жінки та кадетки)
2 сп. в щит -1-ша зміна
1/32 фіналу (жінки та кадетки)
2 сп. в щит -2-га зміна
1/16 фіналу (жінки та кадетки)
2 сп. в щит
1/8 фіналу (жінки та кадетки)
1 сп. в щит
1/4 фіналу (чоловіки,жінки, кадети, кадетки) 1 сп. в щит
Розминка (блок юніори та блок юніорки)
1/2 фіналу (чоловіки,жінки, кадети, кадетки) 1 сп. в щит
1/2 фіналу (блок юніори та блок юніорки)
Золото та бронза (кадети, кадетки, блок юніори та юніорки)
Нагородження переможців змагань з блочного лука

№ 1 -16; 17- 32 щ; 33-36 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 33 -36 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ.
№ 33 -36 щ.
№ 1 -16; 17- 32 щ. № 33 -36 щ.

10.00 - 10.30
10.40 - 11.05
11.15 - 11.40
11.50 - 12.15
12.20 - 12.45
12.50 - 13.20
13.25 - 13.50
14.00 - 14.25
14.30 - 14.55
15.00 - 15.25
15.30

Олімпійський Раунд (командна першість):
Розминка (чоловіки, кадети) - 16 + 16 команд - 32 щити
1/8 фіналу (чоловіки, кадети)
1/4 фіналу (чоловіки, кадети)
1/2 фіналу (чоловіки, кадети)
Матч за золоту та бронзову медалі (чоловіки та кадети) почергово!
Розминка (жінки, кадетки) - 16 + 16 команд - 32 щити
1/8 фіналу (жінки, кадетки)
1/4 фіналу (жінки, кадетки)
1/2 фіналу (жінки, кадетки)
Матч за золоту та бронзову медалі (жінки та кадетки) почергово!
Нагородження переможців змагань серед кадетів

1-16(ч);17-32(к-х)
1-16(ч);17-32(к-х)
9-16(ч);25-32(к-х)
9-16(ч);25-32(к-х)
09-10(ч); 31-32(к-х)
1-16(ж);17-32(к-д)
1-16(ж);17-32(к-д)
9-16(ж);25-32(к-д)
9-16(ж);25-32(к-д)
09-10(ж); 31-32(к-д)

10.09.

Олімпійський Раунд (особиста першість): фінали

субота
10.30 - 10.35
10.40 - 11.05
11.10 - 11.35
11.40 - 12.05
12.10 - 12.35
12.40 - 13.05
13.10 - 13.35
13.35 - 14.00
14.00 - 14.05
14.10 - 14.35
14.40 - 15.05
15.10

Змагання за звання: "Лицар міста Лева-2016"
Представлення та театральне дійство
Бронза МІХ команди дорослі
Бронза (жінки) альтернативно
Бронза (чоловіки) альтернативно
Золото МІХ команди дорослі
Золото команди (чоловіки)
Золото команди (жінки)
Нагородження переможців командних змагань
Представлення та театральне дійство
Золото (жінки) альтернативно
Золото (чоловіки) альтернативно
Нагородження переможців "Золотої Осені" та закриття змагань

четвер

10.00 -10.50
10.55 -11.20
11.20 -11.45
11.55 -12.20
12.30 -12.55
13.00 -13.50
13.55 -14.20
14.20 -14.45
14.55 -15.20
15.30 -15.55
16.10 -16.35
16.40 -16.55

09.09.
п'ятниця

Головний суддя змагань

центр міста
центр міста
центр міста
центр міста
центр міста
центр міста
центр міста
центр міста
центр міста
центр міста
центр міста
центр міста

В. Михайленко

