Komunikat Organizacyjny
I Runda Pucharu Polski w Łucznictwie Polowym FIELD WA 2017 - Skorków
10.06.2017r.
1. Organizator
Polski Związek Łuczniczy,
SSK "RAZEM" Strzała Skorków,
ŁLKS Karima Prząsław.
2. Partnerzy
- KGW Skorkowianki,
- OSP Skorków.
3. Patronat:
- Gmina Krasocin
4. Termin Zawodów:
- 10.06.2017r.
5. Miejsce:
 Skorków GPS 50.855127, 20.220983,
https://goo.gl/maps/yowKbUfWqWD2

6. Cel zawodów:
 ocena poziomu sportowego łucznictwa polowego FIELD WA,
 współzawodnictwo indywidualne, drużynowe i międzyklubowe,
 wyłonienie zdobywców Pucharu Polski w FIELD WA,
 popularyzacja łucznictwa polowego FIELD WA.
7. Uczestnictwo:
 zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe posiadające ważne licencje
PZŁucz.,
 Zawodnicy zgłoszeni indywidualnie i niestowarzyszeni posiadający ważne
licencje PZŁucz.

8. Konkurencja:
 kwalifikacje Runda FIELD WA 12+12 – 12 celi nieoznaczonych, 12 celi
oznaczonych,
 eliminacje – dla 4 najlepszych zawodników po kwalifikacjach w najliczniej
obsadzonych kategoriach seniorskich.
9. Kierownictwo zawodów:
 Kierownictwo zawodów sprawuje Sędzia Główny PZŁucz.,
 Sprawy organizacyjne: Kaczmarek Arkadiusz tel. 793363404,
e-mail:arekkaczmarek9@gmail.com ; Krzysztof Karoń tel. 502380963,
504146578, e-mail:karon698@gmail.com .
10. Program zawodów:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności.
Sobota 10.06.2017r.:
 godz. 8.00 - 10.00 - potwierdzenie rejestracji zawodników, kontrola sprzętu
i rozgrzewka,
 godz.10.00 – 10.30 – oficjalne otwarcie zawodów,
 godz. 10.30 – 11.00 – rozprowadzenie,
 godz. 11.00 – 15.00 – kwalifikacje, rozgrywka 24 cele, 12 oznaczonych +
12 nieoznaczonych, cele wymieszane,
 godz. 15.00 – 16.00 – przerwa organizacyjna, posiłek,
 godz. 16.00 – 17.30 - eliminacje (4 cele oznaczone) półfinały oraz finały w
najliczniejszych kategoriach seniorskich dla 4 najlepszych zawodników po
kwalifikacjach,
 godz. 17.30 – zakończenie zawodów.
Dla pozostałych kategorii dla których nie będą rozgrywane eliminacje klasyfikacja
ustalona zostanie na podstawie kwalifikacji.
11. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów w terminie do 05.06.2017r. Na adres:
http://www.ligisportowe.pl/fieldpolska/szablon_rejestracja.php?ino1=1630&ino
2=10126

bądź mailowo:
m.stefanczyk@me.pl
podając: imię, nazwisko, datę urodzenia, klub, kategorię sprzętową, kategorię
wiekową.
12. Klasyfikacja:
Oddzielnie dla kobiet i mężczyzn dla podstawowych kategorii sprzętowych tj.
Compound, Recurve i Barebow.
Razem dla kobiet i mężczyzn dla rekreacyjnych kategorii sprzętowych tj.
Instnictive i longbow
Oddzielnie dla kategorii wiekowych:
 senior (r.u. 1996 i starsi),
 junior (r.u. 2001 – 1997),
 kadet (r.u. 2007 – 2002).
Oddzielnie dla kategorii sprzętowych:






compound (łuki bloczkowe wg. WA),
recurve (łuki klasyczne wg WA),
barebow (łuki gołe wg. WA),
instinctive (łukinstynktownywg. WA),
longbow (ługi długie wg. WA).

13. Nagrody i wyróżnienia:
 puchary za miejsca I – III,
 dyplomy za miejsca I – VIII,
 punkty pucharowe za miejsca I – XVI,
 upominki dla każdego z zawodników.
14. Zasady finansowania, opłaty startowe:
Startowe płatne gotówką w dniu zawodów tj.10.06.2017r.:
 Seniorzy i juniorzy 70zł,
 Kadeci 30zł,
 Zawodnicy niestowarzyszeni 100zł.

15. Noclegi i wyżywienie:
W miejscu zawodów dostępna mała gastronomia.Noclegi we własnym
zakresie w hotelach w miejscowości Małogoszcz (tel. 41 385 57 42) oraz w
miejscowości Bocheniec (tel. 41 385 53 61).

16. Inne:
- W zawodach obowiązuje niniejszy komunikat oraz regulamin Łucznictwa
Polowego PZŁucz., a także regulamin World Archery (FIELD) i OWOiU w
Zawodach Polowych,
- protesty – zgodnie z regulaminem PZŁucz.,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników w
czasie imprezy,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i
zagubione podczas trwania zawodów,
- podczas zawodów obowiązuje ubiór sportowo-klubowy, dostosowany do
warunków terenowych i pogodowych (wysokie buty , kurtki przeciwdeszczowe,
parasole itp.),
- każdy klub i zawodnik winien posiadać ważną licencję PZŁucz. i ważne
badania lekarskie,
- prawo interpretacji niniejszego komunikatu organizacyjnego przysługuje
organizatorowi,
- strony informacyjne zawodów:https://www.facebook.com/compoundpl/.

