KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
„III Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych 2019”
1.Organizator:
-Polski Związek Łuczniczy w W-wie
-Klub Sportowy ,,Agros” Zamość
2. Termin zawodów:
22.06.2019 r.
3. Miejsce zawodów:
Zamość ul. Królowej Jadwigi 8, stadion OSiR
4. Cel zawodów:
-podniesienie poziomu sportowego rywalizacji sportowej krajowej czołówki juniorek mł.
i juniorów mł. w konkurencji 2x60m.
-podniesienie poziomu sportowego, odporności psychicznej zawodników poprzez strzelanie
systemem setowym IORWA.
-uzyskanie norm wynikowych do kadry narodowej.
5. Uczestnictwo:
-zawodniczki i zawodnicy kadry narodowej oraz zawodnicy zgłoszeni przez macierzyste
kluby rocznikach 2002 i 2003 i posiadający aktualne badania lekarskie.
6. Konkurencje:
-kwalifikacje 2 x 60m, pojedynki eliminacyjne i finałowe na dystansie 60m. W rundach
eliminacyjnych występują wszyscy zawodnicy strzelający kwalifikacje.
7.Kierownictwo zawodów:
-sprawuje Sędzia Główny powołany przez PZŁucz w W-wie.
8. Program zawodów:
21.06.2019r. godz. 16.00 – 20.00 – przyjazd ekip i zgłoszenie się w KS „Agros” Zamość, ul.
Królowej Jadwigi 8,
godz. 18.30 – 20.30 – kolacja
godz. 18.30 – 19.00 – odprawa techniczna
22.06.2019 r. godz. 06.30 – 07.30 – śniadanie-w miejscu zakwaterowania
godz. 08.00 – 08.40 – otwarte tory
godz. 08.40 – 11.45 – strzelanie konkursowe kwalifikacji 2 x 60 m
godz. 11.45 – 12.00 – otwarcie zawodów
godz. 12.00 – 13.00 – obiad
godz. 13.00 – 13.15 – otwarte tory-2 serie
godz. 13.15 –1 6.00 – strzelanie indywidualnych pojedynków eliminacyjnych
godz.16.00 – zakończenie III Rundy P. P. Jun. Mł.
9. Klasyfikacja:
-oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w konkurencji indywidualnej – zgodnie z regulaminem
zawodów centralnych PZŁucz 2019.
10.Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów i zamówienia na noclegi oraz wyżywienie prosimy przesłać
w terminie do dnia 17.06.2019 r.– poprzez aplikację AZZ lub mail: agrosks@poczta.onet.pl.
11.Tytuły i wyróżnienia:
-zawodnicy za miejsca 1-4 otrzymują nagrody ufundowane przez organizatora.
-za miejsca 1–VI zawodnicy otrzymują dyplomy.
12. Sprawy finansowe:
-opłata startowa wynosi 30, -zł od 1-go zawodnika a zawodnicy niestowarzyszeni 100.00 zł
od 1-go. zawodnika płatne gotówką u organizatora w dniu 21.06.2019 w biurze zawodów –
KS ,,Agros” Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8

.-koszt zakwaterowania 1 osobodnia /nocleg + wyżywienie/ wynosi 95.00 zł (ilość miejsc
ograniczona) płatne tylko gotówką u organizatora zawodów w dniu 21.06.2019 r.
13.-Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje bezpośredniemu organizatorowi.
-Protesty zgodnie z Regulaminem Łucznictwa IX Wyd.
-Kaucja zgodnie z opłatami PZŁucz 2019r.
14. Postanowienia końcowe:
-za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodnikóworganizator 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 .
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