KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I Runda Halowego Pucharu Polski OPEN
1. CEL ZAWODÓW:
– bezpośrednia rywalizacja zawodników kadry narodowej seniorów, zawodników grupy szkolenia
olimpijskiego PZŁucz. „Tokio 2021 - Paryż 2024”
– podniesienie poziomu sportowego w rywalizacji sportowej krajowej czołówki kobiet i mężczyzn
w konkurencji 2x18m i HIRWA
2.MIEJSCE: hala sportowa GOSiR Wilkowice, ul. Szkolna 8a, 43-365 Wilkowice.
3.ORGANIZATOR: Polski Związek Łuczniczy, LKS „Łucznik-Żywiec”, Śląski Okręgowy Związek
Łuczniczy.
4.UCZESTNICTWO: zawodnicy kadry narodowej kobiet i mężczyzn oraz zawodnicy grupy
szkolenia olimpijskiego „Tokio 2021 – Paryż 2024”
5.KONKURENCJA: 2x18m + pojedynki eliminacyjne HIRWA w kategorii kobiet i mężczyzn
W konkurencji HIRWA bierze udział najlepszych 16-cie kobiet i 16-stu mężczyzn
zakwalifikowanych na podstawie rankingu wyników w konkurencji 2x18m.
6.KLASYFIKACJA: indywidualna
7.NAGRODY: Indywidualne - I miejsce – 500zł, II miejsce – 300zł, III m-ce –200zł, IV m-ce – 100zł
8.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
- 90 zł 1/osobodzień – Hotel Odys ul. Nad Jeziorem 99, Tresna
9.OPŁATA STARTOWA: 70zł od 1-go zawodnika, 100zł od zawodnika niestowarzyszonego, płatna
gotówką u organizatora w dniu zawodów.
10.ZGŁOSZENIA: do dnia 27.11.2020 emailem na adres: zs@goldenarrow.com.pl
11. PROGRAM ZAWODÓW
29.11.2020 (niedziela)
8.00 –8.30- otwarte tory dla I grupy
8.30 – strzelanie kwalifikacji 2 x 18m – I grupa w jednej kolejce strzelań
10.00 – otwarte tory dla II grupy
10.30 – strzelanie kwalifikacji 2 x 18m – II grupa w jednej kolejce strzelań
12.00- strzelanie pojedynków eliminacyjnych wśród kobiet i mężczyzn
13.30- strzelanie finałowe o I-II miejsce i o III-IV miejsce wśród kobiet i mężczyzn systemem
naprzemiennym
15.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród, pucharów, dyplomów
12. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: sprawuje Sędzia Główny powołany przez Polski Związek
Łuczniczy
13. W CZASIE ZAWODÓW OBOWIAZUJE REGULAMIN HALOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI PZŁucz.
- prawo interpretacji regulaminu na zawodach przysługuje pełnomocnikowi Zarządu PZŁucz.
a w sprawach organizacyjno-porządkowych bezpośredniemu organizatorowi
- protesty – zgodnie z regulaminem łucznictwa, opłata za protest wynosi 400zł
- czas strzelania serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund.

14. INNE POSTANOWIENIA:
- do zawodów zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy w jednolitych sportowych ubiorach
klubowych lub jednolitych białych – zgodnie z regulaminem łucznictwa.
- zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać przypięte indywidualne numery
startowe
- wejście na hale sportową tylko w obuwiu sportowym - zmiennym
- za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym i w miejscu zakwaterowania
organizator nie ponosi odpowiedzialności
- za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby
zawodników
- w uroczystej ceremonii zakończenia zawodów zawodnicy uczestniczą tylko
w ubiorach sportowych
UWAGA!
ZE WZGLĘDU NA OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU WARUNKI SANITARNE ZWIĄZANE
Z ROZPRZESZTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA COVID-19 ZAWODY
W HALI SPORTOWE W WILKOWICACH ODBĘDĄ SIĘ Z PRZESTRZEGANIEM
WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH:
1. Przebywanie wszystkich zawodników i osób towarzyszących w maseczkach
2. Zachowywanie na obiekcie sportowym dystansu społecznego 1,5 – 2 metry
3. Dezynfekcja rąk – ustawione dezynfektory
4. Obowiązkowy pomiar temperatury u każdego uczestnika zawodów
W tym celu zawodniczki i zawodnicy będą strzelali pojedynczo na swoich stanowiskach w kilku
grupach w kolejności strzelań „A” lub na 2 kolejki w kolejności „A i B”
w zależności od ewentualnych warunków w określonych przepisami sanitarnymi.
Istnieje możliwość zgłoszenia swoich zawodników z klubów sportowych do strzelania
w poszczególnych grupach w dniu 14.11.2020r.

Organizator
LKS „Łucznik-Żywiec”

