
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

,, IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych 2022” 

 

1 .Organizator : 

- Polski Związek Łuczniczy w W-wie 

- Ludowy Klub Sportowy ,,Łucznik” Żołędowo . 

 

2. Termin zawodów :  

01.10.2022 r 

 

3. Miejsce zawodów :  

Żołędowo ul. Bydgoska 20 - tory łucznicze 

 

4. Cel zawodów : 

- podniesienie poziomu sportowego rywalizacji sportowej krajowej czołówki juniorek mł. i juniorów 

mł. w konkurencji 2x60m. 

- uzyskanie norm wynikowych do kadry narodowej. 

 

5. Uczestnictwo : 

- zawodniczki i zawodnicy kadry narodowej oraz zawodnicy zgłoszeni przez macierzyste kluby 

w kategorii junior młodszy i posiadający aktualne badania lekarskie . 

 

6. Konkurencje : 

- kwalifikacje WA 720 (2 x 60m), pojedynki eliminacyjne ZORWA (64 najlepsze zawodniczki i 

zawodnicy). 

 

7. Kierownictwo zawodów : 

- sprawuje Sędzia Główny powołany przez PZŁucz w W-wie . 

 



 

8. Program zawodów : 

 godz. 8.30 – 9.00 – otwarte tory  

godz. 9.00 - 9.15 - oficjalne otwarcie zawodów 

godz. 9.15 – 12.15 – strzelania konkursowe WA 720 (2 x 60m) 

godz 12.15 - 13.00  - obiad w miejscu zawodów   

godz 13.00 – 15.30 – strzelania pojednków ZORWA 

godz 16.00 - zakończenie IV Rundy P. P.Jun. Mł. 

 

9. Klasyfikacja : 

- oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w konkurencji indywidualnej – zgodnie z regulaminem . zawodów 

centralnych PZŁucz 2022. 

 

10. Zgłoszenia : 

Do zawodów poprzez SPORT ZONA w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2022 r do 

bezpośredniego organizatora. 

Zamówienia na obiady proszę przesyłać mailowo na adres lucznik_zoledowo@interia.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2022r 

 

11. Tytuły i wyróżnienia : 

- zawodnicy za miejsca 1 - 3 otrzymują medale  

- za miejsca 1 – 8 zawodnicy otrzymują dyplomy. 

- za klasyfikację generalną PPJM 2022 za miejsca 1-3 otrzymają puchary 

- za klasyfikację generalną PPJM 2022 za miejsca 1-8 otrzymają dyplomy 

 

12. Sprawy finansowe : 

- opłata startowa wynosi 50,- zł od 1-go zawodnika a zawodnicy niestowarzyszeni 150.00 zł od 1-go 

zawodnika płatne przelewem: 

KLUB SPORTOWY ŁUCZNIK 
ul. BYDGOSKA 20/1 
86-031 OSIELSKO, 
Bank BNP Paribas 

23 1600 1185 1089 4031 7000 0001 
 

mailto:lucznik_zoledowo@interia.pl


 

- obiad na torach w cenie 30zł/os (w razie opcji wege proszę o dodatkową informację) płatność z 

góry na podany wyżej nr konta 

-Zakwaterowanie, organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych. Sugerowane 

noclegi, proszę przy rezerwacji podać hasło „ŁUCZNICTWO” tylko wtedy będą obowiązywały podane 

niżej ceny: 

-Hotel PAN TADEUSZ Osielsko ul. Szosa Gdańska 43 tel. 52 360 54 00 – 115zł/os śniadanie + 30zł/os  

-Hostel PRO Osielsko ul. Szosa Gdańska 52a tel. 608 777 464 – 100zł/os śniadanie w cenie opcja 

kolacji za dodatkową opłatą 20zł/os 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

 

13. - Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje bezpośredniemu organizatorowi . 

- Protesty zgodnie z Regulaminem PZŁucz. 

- Kaucja zgodnie z opłatami PZŁucz 2022 r. 

 

14. Postanowienia końcowe : 

- za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym . 

- w czasie zawodów obowiązuje ubiór sportowy- klubowy lub biały zgodnie z regulaminem 

łucznictwa  

- na obiekcie sportowym –mogą przebywać tylko aktualnie strzelający zawodnicy, ich trenerzy, 

sędziowie i obsługa techniczna zawodów. 

- na torach zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu . 

- poza niniejszym obowiązuje regulamin łucznictwa PZŁucz. 

W zależności od ilości zgłoszeń zawodników organizator zastrzega, że program zawodów 

może ulec zmianie . 

ORGANIZATOR 


