BIČ - amatérská třída
Soutěží se pouze s jedním bičem.
Kvalifikace:
pořadí v kvalifikaci je stanoveno součtem bodů z trefování cílů a povinných prásků.
A - trefování cílů
B - povinné prásky

A - trefování cílů:
Obecné podmínky:

Trefený špalík je ten, který opustí kladinu (spadne z kladiny atd.)





Sražení dvou a
více špalíků se bodově nezapočítává (takto sražené špalíky se zpět nevrací)
Vzdálenost od
cíle, jsou vždy 3m.
Jako cílů se
používá špalíků o průměru 3 cm a délky 5 cm, nebo špalíků 2,5 x 2,5 x 5 cm, nebo
prázdných loveckých brokových patron.

1. kolo
Kuželky
2 zástřelné + 5 ran na 5 cílů,
čas 1,5 minuty – jeden špalík 2 body,
první sražený středový 4 body,
čas 1 min., max. 12 bodů
2. kolo
Špalíky
2 zástřelné + 10 ran na 10 špalíků,
čas 1minuta,
špalíky se srážejí postupně z předem
určené
strany.
max. 20 bodů.
3. kolo
Trefovačka přendavačkou

2 zástřelné + 10 ran na 10 špalíků,
čas 1minuta,
špalíky se srážejí postupně

z předem určené strany.

max. 20 bodů

B - povinné prásky :
Jednoduché práskání
Každý soutěžící předvede pět různých, většinou základních prásků.
Nerozlišuje se bez zaseknutí a se zaseknutím.
Hodnotí se 1- 3 body dle provedení, tedy nejvíce 15 bodů.

Opakované práskání
Jsou to prásky, které se několikrát opakují a nelze je jinak provést.
Soutěžící předvede pět různých druhů .
Hodnotí se 1- 3 body dle provedení, tedy nejvíce 15 bodů.

Návazné práskání
Z těchto sedmi dvojic prásků si závodník vybere pět dvojic a ty bez mezitočení plynule
předvede v návaznosti a bez časové prodlevy. Každou dvojici předvede 3x.
kladivo, přední žabka
nad hlavou v pravo, hřbetní
spodní přímý, kladivo
kladivo, elstner
rakušák, zadní žabka
hřbetní, rakušák
boční cílené, nad hlavou vpravo

Hodnotí se 1- 3 body dle provedení, tedy nejvíce 15 bodů.

Přendavačky
Je to takové práskání, kdy se v práskání střídají obě ruce bez časové prodlevy, za použití
jednoho biče.
Soutěžící jich předvede pět druhů a jednotlivé prásky se nesmí opakovat.
Hodnotí se 1- 3 body dle provedení, tedy nejvíce 15 bodů.
Prásky jsou omezeny v každé skupině časovým limitem 30 sec.
Lze využít nápovědy druhou osobou.
Rozhodčí nesmí napovídat.
Do finále postupuje 6 soutěžících s největším počtem bodů z A a B.

Finále:
A -Trefování cílů
1. kolo
Rychlostřelba
2 zástřelné - 10 cílů, čas 10 sekund bez
omezení počtu ran a postupného trefování
cílů
max. 10 bodů
2. kolo
Brnkačky střídavě pravou a levou rukou
10 ran celkem, čas 1 minuta
max. 20 bodů
3. kolo

Špejle vertikální
na stojanu ve výši 120 cm je v zákrytu za sebou
pět špejlí, vzdálených od sebe 15cm.
Účelem je srazit je postupně, tj. od největší k nejmenší.
Soutěžící má 5 ran v časovém limitu 30 sekund,
v případě zásahu více než jedné špejle se body nepočítají.
max. 10 bodů

B - Volná sestava s hudbou - čas max. 5 minut (vlastní hudba podmínkou)
Hodnocení:
technická obtížnost:
3 rozhodčí, každý má možnost udělit 1 – 10 bodů,
max. 30 bodů
umělecký dojem a provedení:
5 rozhodčích (2 z obecenstva), každý má možnost udělit 1 – 4 body,
max. 20 bodů
Pozor, do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů.
Hodnotí se pouze technika ovládání biče.
Body se udělují po předvedení volné sestavy všech soutěžících. Konečné pořadí je

stanoveno součtem všech bodů.

Vítěz je Mistrem republiky v ovládání jednoho biče v amatérské třídě.

