KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I RUNDY PUCHARU POLSKI W ŁUCZNICTWIE
BLOCZKOWYM I BAREBOW
LEGNICA, 14-15.05.2022 r.

1. Cel zawodów
• ocena poziomu sportowego zawodników kadry narodowej, podniesienie poziomu
sportowego w konkurencji 2 x 50m, w konkurencji łuków bloczkowych i barebow,
• zdobycie kwalifikacji do reprezentacji kraju na imprezy międzynarodowe,
• zdobycie norm wynikowych do kadry narodowej na II półrocze 2022,
• zdobycie norm wynikowych na klasy sportowe
2. Termin i miejsce zawodów
• 14-15.05.2022 r. Legnica, Tory Łucznicze przy ul. Radosnej 17, 59-220 Legnica
3. Organizator
• OSŁ Strzelec Legnica,
• Polski Związek Łuczniczy.
4. Uczestnictwo
Zawodniczki i zawodnicy w konkurencji łuków bloczkowych oraz Barebow
5. Konkurencje i klasyfikacja:
• Łuki bloczkowe-kobiety i mężczyźni-4x50m+runda eliminacyjna na 50m+miksty
• Łuki barebow-open- 4x50m+runda eliminacyjna na 50m +miksty
6. Zgłoszenia
Zgłoszenie do zawodów prosimy przesyłać w terminie do dnia 11 maja 2022 r., poprzez
formularz zgłoszeniowy dostępny w Internecie: https://forms.gle/DiYAgugmDPTQd6i19
Dodatkowe informacje można uzyskać w OSŁ Strzelec e-mail osl.strzelec@interia.eu,
tel. 693 456 883
7. Tytuły i wyróżnienia
• Bloczki - za miejsca od 1-3 – indywidualnie -puchary, za miejsca od 1- 6 dyplomy.
• Barebow-za miejsca od 1-3 - indywidualnie puchary, za miejsca od 1- 6 dyplomy.
8.
•
•
•

Opłata startowa
Łuk Bloczkowy - 80 zł.
Łuk Barebow - 80 zł.
Niezrzeszony (tj. bez przynależności klubowej) - 150 zł.

9. Zakwaterowanie w hotelu
Hotel Qubus Legnica, ul. Skarbowa 2, tel. 76 866 21 00, hasło „ŁUCZNICY”
pokój 1-osobowy 150 zł ze śniadaniem + kolacja
pokój 2-osobowy 140 zł. za osobę ze śniadaniem + kolacja
pokój 3-osobowy 125 zł. za osobę ze śniadaniem + kolacja
Istnieje możliwość zamówienia obiadu (zupa+drugie danie) na miejscu zawodów 25 zł.
10. Kierownictwo zawodów
Kierownictwo zawodów sprawuje Sędzia Główny powołany przez PZŁucz.

11. Postanowienia końcowe
• Poza niniejszym obowiązuje regulamin łucznictwa PZŁucz. i regulamin PPŁB,
• W zależności od warunków pogodowych i ilości zgłoszeń program zawodów może ulec
zmianie,
• Za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników.
Program:
Sobota:
godz. 10:00-10:30 - otwarte tory - Bloczki i Barebow
godz. 10.30-15.00 - Kwalifikacje - strzelanie odl. 4 x 50m Bloczki
- Kwalifikacje - strzelanie odl. 4 x 50m Barebow (tarcza fi 122)
godz. 15.30 - eliminacje 1/32 i 1/16
- eliminacje Miksty łuki bloczkowe
- eliminacje Miksty łuki barebow
Niedziela:
godz. 9:00-9:30

- otwarte tory

godz. 9:30-14:00 - eliminacje indywidualne kobiet + mężczyzn bloczki
- eliminacje indywidualne kobiet + mężczyzn łuki barebow
godz.14:00 -14:30 - ceremonia zakończenia
W zależności od warunków pogodowych i ilości zgłoszonych zawodników program
zawodów może ulec zmianie.

Organizator
OSŁ STRZELEC LEGNICA

