
 
Komunikat Organizacyjny 

Mistrzostw Polski w Łucznictwie Polowym FIELD WA 
20-21.08.2022 

 
1. Organizator: ŁLKS KARIMA Prząsław 
 
2. Patronat: 
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski 
- Wójt Gminy Moskorzew Andrzej Walasek 
 
3. Termin zawodów: 20-21 sierpnia 2022r. (sobota-niedziela) 
 
4. Miejsce zawodów: Mękarzów gm. Moskorzew, GPS DMS 50?40'50.1”N 19?56'13.4”E 
  
5. Cel zawodów: 
- Wyłonienie Mistrzów Polski, Vice Mistrzów Polski i II Vice Mistrzów Polski wśród kobiet i 
wśród mężczyzn w następujących kategoriach sprzętowych: łuki olimpijskie (Recurve), 
łuki bloczkowe (Compound), łuki gołe (Barebow) w kategoriach senior i junior. 
- Wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski, Vice Mistrzów Polski i II Vice Mistrzów Polski 
w kategorii senior i junior. 
- Popularyzacja łucznictwa polowego (FIELD WA). 
- Ocena poziomu sportowego łucznictwa polowego (FIELD WA). 
 
6. Uczestnictwo: 
- Zawodnicy posiadający ważne licencje PZŁucz. 
- W kategorii wiekowej senior – zawodnicy z rocznika 2001 i starsi 
- W kategorii junior – zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi. 
- Liczba uczestników ograniczona do 144 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
7. Konkurencje: 
- Runda 24 cele nieoznaczone + 24 cele oznaczone zgodnie z regulaminem WA 
- Runda eliminacyjna zgodnie z regulaminem WA 
- Drużyna: trzy najlepsze wyniki z trzech różnych kategorii sprzętowych, oddzielnie dla 
kobiet i mężczyzn. 
- Drużyny mieszane oddzielnie dla kategorii sprzętowych. 
 
8. Zgłoszenia 
Do 13.08.2022r. na adres e-mail: karimabis@poczta.onet.pl 
z podaniem imienia i nazwiska, przynależności klubowej/niezrzeszony, pełnej daty 
urodzenia, kategorii sprzętowej, nr licencji PZŁucz. oraz zapotrzebowaniem na obiad 
 
9. Program zawodów: 
 
20.08.2022r. Sobota 
08.00 -9.50 – potwierdzenie rejestracji zawodników, kontrola sprzętu i zaświadczeń       
lekarskich, rozgrzewka 
09.50 – 10.00 – rozstawienie grup 
10.00 – oficjalne otwarcie zawodów 
10.30 – rozprowadzenie 
10.40 -  rozpoczęcie rundy 24x3 – odległości nieoznaczone. 
14.00 - 15.00 -obiad 



15.00 - rozpoczęcie rundy 24x3- odległości oznaczone. 
21.08.2022. niedziela 
08.00 – 08.30 – otwarte tory 
08.40 – 12.00 eliminacje w kategoriach indywidualnych 
12.00 – 13.00 eliminacje w kategoriach drużyn mieszanych 
13.00 -  14.00 obiad 
14.00 – 15.00 eliminacje drużynowe 
15.00 – 16.00 eliminacje finałowe o 3 miejsce, indywidualnie, w mixtach i drużynach 
16.00 -  16.30 finały 
16.30 -18.00 grill,  dekoracja i zakończenie zawodów 
 
W przypadku, gdyby nie udało się zakończyć rundy oznaczonej w sobotę, będzie ona 
kontynuowana w niedzielę przed rozpoczęciem eliminacji. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu w przypadku zaistnienia 
nieprzewidzianych okoliczności. 
 
10. Nagrody i wyróżnienia: 
Medale za miejsca I-III , dyplomy za miejsca 1-8 , dla zwycięzców przewidziane są 
nagrody finansowe, dla drużyn puchary. 
 
11. Zasady finansowania 
Opłaty startowe: senior, junior 100 zł. Zawodnicy niestowarzyszeni 150 zł. 
Płatne gotówką w dniu 20.08.2022. przy rejestracji. 
            
12. Noclegi i wyżywienie 
- Obiad na  torach 25 zł/dzień dla jednej osoby (danie jednogarnkowe + chleb ze 
smalcem) 
- Grill na zakończenie zawodów, kawa, herbata, woda, na koszt organizatora 
- Polecane obiekty noclegowe : 
1. CAMELIA Lubachowy 68 , www.camelia.net.pl tel. 604590858 
2. Zajazd „U Krzyśków” Moskorzew, tel. 691533845 
3. BP Stacja Moskorzew, tel. 609761507 
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów! 
- Istnieje możliwość rozbicia namiotu w wyznaczonej strefie na terenie zawodów – 
bezpłatnie (warunki polowe – brak bieżącej wody) 
 
12. Inne postanowienia: 
 
1. Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni. 
2. Za rzeczy zagubione podczas zawodów Organizator nie odpowiada. 
3. W zależności od liczby zgłoszonych zawodników program zawodów może ulec zmianie. 
4. W czasie zawodów obowiązuje regulamin Field WA 
5. Podczas zawodów i dekoracji obowiązuje ubiór sportowy, dostosowany do warunków 
terenowych i pogodowych tj.; wysokie buty- (żmije), kurtki przeciwdeszczowe, 
parasole,repelenty itp. 
6. Zawody odbywać będą się na terenie, który jest ostoją dzikiej zwierzyny i w związku z 
tym należy zachowywać szczególną ostrożność (żmije, dziki, kleszcze) oraz szacunek do 
dzikiej przyrody 
6. Na terenie zawodów zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów. 
7. Prawo interpretacji niniejszego komunikatu przysługuje Organizatorowi. 
8. Protesty zgodnie z Regulaminem PZŁucz. 


