KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS
1. Cel zawodów




Wyłonienie Mistrzów Polski MMPM na rok 2020
Popularyzacja łucznictwa jako dyscypliny dla osób w każdym wieku
Międzypokoleniowa integracja środowiska łuczniczego

2. Organizatorzy





UKS DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach
OSiR Police
Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”
Polski Związek Łuczniczy

3. Termin i miejsce rozgrywania zawodów:


19-20.09.2020 r., Kompleks Sportowo Rekreacyjny OSiR, ul. Piaskowa 97, Police

4. Uczestnictwo
Do zawodów mogą zostać zgłoszeni zawodnicy i zawodniczki powyżej 30 roku życia. W zawodach uczestniczyć mogą
zawodnicy z Polski i zagranicy.
Zawody rozegrane zostaną w pięciu kategoriach wiekowych (łuk olimpijski i łuk bloczków) oraz w kategorii Barebow
bez podziału na kategorie wiekowe:








Kategoria 30+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1990 i starsi
Kategoria 40+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1980 i starsi
Kategoria 50+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1970 i starsi
Kategoria 60+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1960 i starsi
Kategoria 70+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1950 i starsi
Kategoria 80+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1940 i starsi
Kategoria Barebow – zawodnicy i zawodniczki open urodzeni w 1990 i starsi

5. Konkurencje
Kategoria 30+
Indywidualna Olimpijska Runda WA, łuki klasyczne – kwalifikacje 2×70 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 cm,
eliminacje – 70 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
łuki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m do tarczy według regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10), 12 serii z 6 strzał;
eliminacje – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
Kategoria 40+
Indywidualna Olimpijska Runda WA, łuki klasyczne – kwalifikacje 2×70 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 cm,
eliminacje – 70 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
łuki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m do tarczy według regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10), 12 serii z 6 strzał;
eliminacje – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
Kategoria 50+
Indywidualna runda łuki klasyczne – kwalifikacje 2×60 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 cm, eliminacje pojedynki –
60 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
łuki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m, 12 serii z 6 strzał, do tarczy wg. regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10),
eliminacje pojedynki – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
Kategoria 60+
Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 2×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna
pojedynki na 30 m; łuki bloczkowe kwalifikacje: 2×50 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min,
pojedynki na 50 m. Klasyfikacja oddzielnie łuki klasyczne i łuki bloczkowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni.
Kategoria 70+
Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 2×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna
pojedynki na 30 m; łuki bloczkowe kwalifikacje: 2×50 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min,
pojedynki na 50 m. Klasyfikacja oddzielnie łuki klasyczne i łuki bloczkowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni.
Kategoria 80+
Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 1×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna
pojedynki na 30 m;
Uwaga!
W kategoriach 60+, 70+ i 80+ nie mogą startować zawodnicy i zawodniczki czynnie uprawiający łucznictwo, którzy w
ciągu poprzedniego oraz bieżącego roku wzięli udział w zawodach ogólnokrajowych (z wyjątkiem Międzynarodowych
Mistrzostw Polski Masters). Ci zawodnicy mogą startować w kategoriach 40+ lub 50+.
Każdy zawodnik ma prawo podjąć decyzję o starcie w kategorii młodszej wiekowo niż określona przez rok urodzenia.
Kategoria Barebow
Kategoria rozegrana bez podziału na kategorie wiekowe.
Runda kwalifikacyjna: 2×30 m, 6 serii z 6 strzał do tarczy 80 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna pojedynki na 30
m; Klasyfikacja oddzielna dla kobiet i mężczyzn.

6. Zgłoszenia


Zgłoszenia udziału można dokonać do 10.09.2020r., poprzez formularz na stronie:

https://defmarpolice.pl/rejestracja
Kontakt do organizatora:
Katarzyna Chmielewska – Tel.794 680 359;
Marek Stemplowski - Tel. 601 669 529;
E-mail: defmaruks@gmail.com

7. Tytuły i wyróżnienia:
Oddzielnie łuki klasyczne i bloczkowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni. W każdej z kategorii wiekowych oraz kategorii
barebow wyłonieni zostaną i otrzymają tytuły:
I miejsce – Międzynarodowy Mistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2020
II miejsce – Międzynarodowy I Wicemistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2020
III miejsce – Międzynarodowy II Wicemistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2020
Za miejsca I-III wręczone zostaną medale – odpowiednio: złoty, srebrny, brązowy Za miejsca I-VIII wręczone zostaną
dyplomy

8. Opłata startowa



100 zł od każdego uczestnika
Obiad na torach 20 zł za dzień

Wpłaty startowego należy dokonać na rachunek bankowy organizatora:
Dla wpłat w złotówkach (PLN): PL 40 1050 1559 1000 0090 3184 9855
Dla wpłat w euro (EUR): PL18 1050 1559 1000 0090 3184 9863

9. Proponowane zakwaterowanie:
Rezerwacja za pośrednictwem organizatora:
Cena 90 zł z kolacją i śniadaniem
Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży ul. Leśna 15, 72 - 020 Trzebież.
Kompleks domków całorocznych usytuowanych tuż przy Zalewie Szczecińskim
Na terenie kompleksu odbędzie się biesiada łucznicza. Nocleg znajduję się 20 minut jazdy samochodem od miejsca
rozgrywania zawodów.
Istnieje również możliwość z korzystania z noclegu:
http://www.hoteldobosz.eu/ - organizator nie pośredniczy w organizacji

10. Biesiada łuczników
Zapraszamy na biesiadę łuczników, która odbędzie się w sobotę 19.09.2020r., w Trzebieży. Koszt biesiady 100zł/os.

11. Kierownictwo zawodów:
sprawuje Sędzia Główny

12. Postanowienia końcowe :




poza niniejszym obowiązuje regulamin łucznictwa WA i regulamin ogólnopolskich turniejów klasyfikacyjnych
KN,
za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników startujących w
zawodach,
obowiązuje ubiór sportowy, aktualne badania lekarskie.



Za zagubione, uszkodzone lub skradzione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.



