KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIII Międzynarodowego Memoriału Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
26-27.05.2018 r. Warszawa, Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Cel zawodów:
 Uczczenie pamięci znakomitego trenera i wychowawcy Mieczysława Nowakowskiego
 Popularyzacja łucznictwa
 Uzyskiwanie norm wynikowych na klasy sportowe
 Uzyskiwanie minimów kwalifikacyjnych do kadry narodowej
 Ocena poziomu sportowego szkolonych zawodników
Termin i miejsce:

26-27.05.2018 r. Warszawa, tory łucznicze OSiR Żoliborz, MARYMONT, ul. Potocka 1
Organizator:
 Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”
 WMZŁucz
 ŁUKSPORT
Uczestnictwo:
 łuki klasyczne – seniorki, seniorzy, juniorki, juniorzy, juniorzy młodsi, juniorki młodsze, w kategorii
junior młodszy dopuszczeni do startu będą młodzicy rocznik 2003
 łuki bloczkowe – kobiety, mężczyźni
Konkurencje:
 Seniorzy, seniorki – łuki klasyczne – 4 x 70 m
 Juniorzy, juniorki – 4 x 70 m
 juniorzy młodsi, juniorki młodsze – 2 x 60 m
 Kobiety i mężczyźni łuki bloczkowe – 4 x 50 m
Strzelania we wszystkich kategoriach prowadzone będą w seriach 6 strzałowych, czas serii 4 min.
Program zawodów:
26.05.2018 r., sobota

9:00
9:30

otwarte tory – kategoria juniorki mł., juniorzy mł.
– łuki klasyczne, 60 m
strzelania konkursowe – kategoria juniorki mł., juniorzy mł.
– łuki klasyczne, 2 x 60 m

13.30

Ceremonia otwarcia zawodów, wręczenie nagród w kat.
junior młodszy

14:15

otwarte tory dla kategorii: seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki
– łuki klasyczne, 70 m
kobiety, mężczyźni
– łuki bloczkowe, 50 m
strzelanie konkursowe
łuki klasyczne 2 x 70 m
łuki bloczkowe 2 x 50 m

14.45

27.05.2018 r., niedziela 9.00

otwarte tory dla kategorii: seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki,
– łuki klasyczne - 70 m
kobiety, mężczyźni - łuki bloczkowe
– 50 m
09.35
strzelanie konkursowe
łuki klasyczne 2 x 70 m
łuki bloczkowe 2 x 50 m
13.00
strzelania specjalne - seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki
13:45
Ceremonia zakończenia zawodów
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie zawodów.
7.

8.

Nagrody i wyróżnienia:
 We wszystkich kategoriach: miejsca I-III puchary, nagrody rzeczowe, nagrody specjalne
ufundowane przez sponsorów, miejsca I-VI dyplomy.
 Nagrody finansowe w kategoriach senior i junior
 Nagroda specjalna – Puchary Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla
zawodniczki i zawodnika za najwyższy wynik na odległościach 4 x 70 m w kategorii open
Zakwaterowanie:
Organizator NIE POŚREDNICZY w rezerwacji miejsc noclegowych. Kluby proszone są o jak
najszybsze rezerwowanie miejsc we własnym zakresie. Organizator rekomenduje miejsca w:

Wilson Hostel Warszawa, ul. Felińskiego 37, 01-569 Warszawa, tel. 22 839 40 81,
hostel@wilsonhostel.pl 5 min. samochodem od miejsca rozgrywania zawodów.
- TOLEK Hostel, tel.: +48 22772 42 66, +48 600 448 352, biuro@tolekhostel.pl, ul. Henryka
Dembińskiego 14A, 01-644 Warszawa, ok. 8 min pieszo do miejsca rozgrywania zawodów
- PEPE Hostel, ul. Gdańska 25, 01-633 Warszawa, tel: 228650188, email: hostelpepe@gmail.com,
ok. 10 min pieszo do miejsca rozgrywania zawodów
- Hostel MARYMONT ul. Samuela Twardowskiego 9, 01-643 Warszawa, tel. 720 888 996, ok. 10 min
pieszo do miejsca rozgrywania zawodów biuro@marymonthostel.pl
- HIT ** HOTEL, Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 33, 03-720 Warszawa, Tel: 48 22 818 07 75, Tel. kom.:
48 695 072 200, Fax.: 48 22 619 57 44, e-mail: grupy@hithotel.pl . Hotel zlokalizowany jest w sercu
Starej Pragi , przy II linii metra, około 1,3 km od Starego Miasta i Stadionu Narodowego. Przesiadka
na I linię metra na stacji Świętokrzyska w kierunku Młociny. Można wysiąść na stacji Pl.Wilsona lub
Marymont. Odległość obu stacji od miejsca rozgrywanie zawodów to ok. 10 – 15 min. piechotą.
9. Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia do 21.05.2018 r.
Kluby i zawodników indywidualnych prosimy o zgłaszanie przez formularz na stronie
internetowej: https://goo.gl/forms/lpPdRrT1EkkSwb6w2
10.
Inne:
a. W zawodach obowiązuje niniejszy regulamin i regulamin PZŁucz.
b. Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów
d. Każdego zawodnika obowiązują aktualne badania lekarskie wymagane przepisami PZŁucz
e. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi
10. Zasady finansowania:
 Koszty organizacyjne pokrywa organizator, koszty udziału startujące Kluby.
 Startowe zgodne z regulaminem PZŁucz. - 50 zł, dla juniorów młodszych - 30 zł
Ewentualne pytania prosimy kierować: e-mail: info@luksport.pl tel.: 0 604 291 680 Adam Pazdyka
Strona internetowa Stowarzyszenia „Łuczniczy Marymont”: www.marymont.waw.pl
Oficjalna strona wydarzenia: www.nowakowskimemorial.org.pl
-

Zawody wspierają:

