KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
Radzymińskie Grudniowe Zawody Łucznicze
1. TERMIN: 04-05.12.2021 r.
2. MIEJSCE:
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
Aleja Jana Pawła II 20 05-250 Radzymin
3. CEL ZAWODÓW:
• Integracja środowiska
• Ocena poziomu sportowego zawodników
4. ORGANIZATOR:
• Gmina Radzymin
• RKS „ROKIS” Radzymin
5. UCZESTNICTWO: Zawodnicy zgłoszeni przez kluby oraz indywidualnie
6. KONKURENCJA:
2 x 18m + Rundki :
▪ Seniorów OPEN (łuki klasyczne, bloczkowe, barebow)
▪ Seniorek OPEN (łuki klasyczne, bloczkowe, barebow)
▪ Juniorów młodszych (łuki klasyczne)
▪ Juniorek młodszych (łuki klasyczne)
2 x 18m:
▪ Młodzik - łuk klasyczny (2007,2008, 2009) tarcza 60
Młodzik Młodszy – łuk klasyczny (2010, 2011) tarcza 80
7. NAGRODY:
Medale, dyplomy
8. STARTOWE: Senior /Junior - 50 zł ,Kadeci - 30 zł., Młodzik - 20 zł.
9. ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszenie do zawodów prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 02.12.2021 r. na adres
(decyduje data wpływu): pstrzoch.jan@gmail.com

10. PROGRAM ZAWODÓW:
04.12.2021 r. SOBOTA
godz. 8.00 – Otwarte tory dla kategorii: Senior Open, Seniorka Open, Junior Młodszy, Juniorka
Młodsza – łuk Klasyczny
godz. 8.30 – Strzelanie kwalifikacji 2 x 18 m.
godz. 11:30 – pojedynki indywidualne w/w kategorii
godz. 13:30 – Zakończenie w/w kategorii
godz. 14.00 – Otwarte tory dla kategorii: Senior Open, Seniorka Open,– łuk Bloczkowy i łuk Barebow
godz. 14.30 - Strzelanie kwalifikacyjne 2x18 w/w kategorii
godz. 17.30 – pojedynki indywidualne w/w kategorii
godz. 19:30 – zakończenie w/w kategorii
05.12.2020 r. NIEDZIELA
godz. 8.30 – Otwarte tory Młodzik i Młodzik Młodszy
godz. 9:00 – Strzelanie kwalifikacji 2 x 18 m. w/w kategorii
godz. 12.30 – Uroczyste zakończenie zawodów

11. INNE:


Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w programie zawodów w zależności od ilości
zgłoszonych zawodników .



Wysyłając zgłoszenie, zawodnik/zawodniczka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych, a następnie na
przekazanie ich w postaci protokołu. Zgoda dotyczy również wizerunku
zawodnika/zawodniczki, utrwalanego w trakcie zawodów w postaci zdjęć i filmów, oraz na
prezentowanie ich w Internecie.



Ze względu na sytację pandemiczną podczas trwania zawodów obejmują zasady
bezpieczeństwa dotyczące COVID-19



W czasie zawodów obowiązuje regulamin World Archery (tłumaczony Regulamin
Łucznictwa Tarczowego w Hali)



Prawa interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi, zaś regulaminów
łuczniczych Sędziemu Głównemu



Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie



Zawodnicy biorący udział w zawodach winni posiadać strój sportowy i obuwie sportowe
oraz aktualne badania lekarskie



Wstęp do hali wyłącznie w obuwiu sportowym

