KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ŁUCZNICTWO
1. Termin zawodów:

20.07 – 22.07.2018

2. Miejsce zawodów: Stadion GKS „ROZBARK” Bytom ul. Chorzowska 12,
3. Organizator: Śląska Federacja Sportu w Katowicach, Polski Związek Łuczniczy, Śląski Okręgowy
Związek Łuczniczy, MLKS „Czarna Strzała”,

4. Uczestnictwo: zakwalifikowani zawodnicy na podstawie rankingu Polskiego Związku Łuczniczego,
Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w łucznictwie,

5. Konkurencja:
a. Indywidualna Olimpijska Runda WA,
Runda kwalifikacyjna – WA 1440 juniorów młodszych:
- juniorki młodsze – 60,50,40,30m, w strzelaniu na odległościach 40 i 30m do pełnych tarcz
80cm - 12 serii x 3 strzały,
- juniorzy młodsi – 70,60,50,30m, w strzelaniu na odległościach 50 i 30m do pełnych tarcz
80cm - 12 serii x 3 strzały,
W rundzie eliminacyjnej uczestniczą wszyscy zawodnicy uczestniczący w rundzie kwalifikacyjnej
od 1/32 finału kobiet i mężczyzn. Pojedynki eliminacyjne - strzelanie z odległości 60 metrów.

b. Zespołowa Olimpijska Runda WA
W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 najlepszych klubowych/wojewódzkich zespołów po
rundzie kwalifikacyjnej. Każdy klub/województwo może zgłosić do zawodów w konkurencji
zespołowa runda WA dowolną ilość zespołów. Pojedynki zespołów: strzelanie z odległości 60 metrów
systemem setowym do uzyskania 5 punktów.

c. Konkurencja mikstów
- konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu/województwa. Po
rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 najlepszych klubowych/wojewódzkich mikstów
według rankingu sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów, maksimum 4 miksty z
jednego klubu/województwa. Do strzelań eliminacyjnych od 1/16 finału awansują: miksty ze
zgłoszonych klubów/województw maksymalnie do 4-ch mikstów z jednego klubu/województwa na
podstawie sumy najlepszych wyników zawodniczki i zawodnika po rundzie kwalifikacyjnej.
Pojedynki odbywają się do uzyskania 5 punktów.

Kierownik/trener ekipy klubowej przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu
głównemu zespoły 3/4-osobowe i miksty /ilość zespołów dowolna, miksty klubowe/wojewódzkie w
rundzie eliminacyjnej i finałowej maksymalnie 4 najlepsze z rankingu. Prawo zmiany składów
przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekip klubowych, który zgłasza pisemnie sędziemu
głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną, w przypadku zespołów i mikstów wojewódzkich
prawo dokonania zmian w składzie osobowym przysługuje upoważnionej pisemnie osobie przez
odpowiedni OZŁucz., ewentualna zmiana składu nie powoduje zmiany w rankingu po rundzie
kwalifikacyjnej.
e) Strzelanie specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki „Koniczynki” dla Mistrzów i trzech V-ce
Mistrzów OOM w kategorii kobiet i mężczyzn

6. ZGŁOSZENIA: do 6 lipca 2018 r. poprzez AZZ,
Zgłoszenia ekip

wojewódzkich

dokonują Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia.

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia@oomslask2018.pl
Zgłoszenie w wersji elektronicznej powinno trafić do biura OOM oraz do bezpośredniego
organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.
Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia
Sportowe należy niezwłocznie przesłać listownie na adres Biura Olimpiady: Śląska Federacja
Sportu ul. Kościuszki 191, 40-525 Katowice.
Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej
i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów) listy
meldunkowej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych zamieszczonych na stronie internetowej: www.oomslask2018.pl

7. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia:
a. Hotel Zgoda ul. Wojska Polskiego 81, Świętochłowice,
b. Pokoje Gościnne Rozbark ul. Tuwima 15c, Bytom,
c. Hotel Desperado, ul. Konstytucji 105, Bytom.
8. Impreza jest ubezpieczona przez Śląską Federację Sportu.
9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bądź zgubione na miejscu rozgrywania
zawodów.

10. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Delegat Techniczny Komitetu
Organizacyjnego OOM.

11. Postanowienia końcowe:
a. Sposób przeprowadzenia zawodów, zasady przyznawania punktów i tytułów: według
regulaminu OOM,

b. Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja
szkolna), nr PESEL oraz posiadać aktualne badania poświadczone przez upoważnionego
lekarza medycyny sportowej,

c. Obowiązuje jednolity strój sportowy dla zawodników i trenerów.

PROGRAM ZAWODÓW
20 LIPCA /PIĄTEK/
godz. 11.15 – odprawa techniczna trenerów, kierowników ekip oraz sędziów /Teatr Rozbark/
godz. 12.00 - otwarte tory dla mężczyzn 70 m
godz. 12.30 - RCM strzelanie odl. 70 m.
godz. 13.45 - RCM strzelanie odl. 60 m.
godz. 15.00 - uroczyste otwarcie OOM w łucznictwie 2018
godz. 15.45 - otwarte tory dla kobiet 60 m
godz. 16.15- RCW strzelanie odl. 60 m.
godz. 17.15 - RCW strzelanie odl.50 m.
godz. 18.30 - zakończenie zawodów w pierwszym dniu.
21 LIPCA /SOBOTA/
godz. 8.00 - otwarte tory dla mężczyzn 50 m.
godz. 8.30 - RCM strzelanie odl. 50 m.
godz. 10.00 - RCM strzelanie odl.30 m.
godz. 11.30 - otwarte tory dla kobiet 40 m.
godz. 12.00 - RCW strzelanie odl. 40 m.
godz. 13.30 - RCW strzelanie odl. 30 m.
godz. 15.30 - 1/8 zespoły mężczyzn – serie próbne
godz. 16.00 - 1/8 zespoły kobiet - serie próbne
godz. 16.30 - 1/4 zespoły K i M
godz. 17.00 - 1/2 zespoły K i M
godz. 17.20 - finał zespołów K i M
godz. 17.50 - 1/8 - serie próbne
godz. 18.15 - 1/4 finału mikstów
godz. 18.40 - 1/2 finału mikstów
godz. 19.00 - finał mikstów
godz. 19.30 - zakończenie zawodów w drugim dniu.

22 LIPCA /NIEDZIELA/
godz. 8.00 - otwarte tory dla k i m
godz. 8.45 - 1/32 RCM
godz. 9.10 - 1/32 RCW
godz. 9.50 - 1/16 RCM i RCW
godz. 10.20 - 1/8 RCM i RCW
godz. 10.50 - 1/4 RCM i RCW
godz. 11.20 - 1/2 RCM i RCW
godz. 11.45 - finał RCW
godz. 12.10 - finał RCM
godz. 13.00 - strzelanie specjalne
godz. 15.00 - zakończenie OOM 2018
W czasie trwania otwartych torów w piątek będą prowadzone kontrole badań lekarskich i sprzętu
sportowego. Czas strzelania serii 6-strzałowej wynosi 240 sekund. Czas strzelania serii 3-strzałowej wynosi
120 sekund. Na odległości krótkie czyli 50/40 i 30 m zawodnicy strzelają do tarcz pełnych z 3 strzał.

