
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW

Halowe Mistrzostwa Mazowsza Juniorów i Juniorów Młodszych

1. TERMIN:    20.02.2022r. 

2. MIEJSCE: 

 Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mścisławska 1, 01-647 Warszawa

3. CEL ZAWODÓW: 

 Integracja środowiska 
 Ocena poziomu sportowego zawodników

 Wyłonienie Mistrzów Mazowsza

4. ORGANIZATOR: 

 Klub Sportowy WKS Orkan Żoliborz

 Warszawsko-Mazowiecki Związek Łuczniczy

5. UCZESTNICTWO: 

 Junior Młodszy (Kadet) 2007, 2006, 2005

 Junior 2004, 2003, 2002

6. KONKURENCJA: 2 x 18m 

 Junior Młodszy (Kadet) - łuki klasyczne 
 Junior - łuki klasyczne

7. NAGRODY: 

 Medale
 Dyplomy 

8. STARTOWE: 

 50 zł  płatne w dniu zawodów u organizatora

9. ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenie do zawodów prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2022 r. na 
adres pstrzoch.jan@gmail.com  

 decyduje data wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń 
(ograniczona ilość miejsc).



 W zgłoszeniu powinny znaleźć się takie informację jak; rocznik, numer licencji, przynależność 
klubowa oraz pełne imię i nazwisko

10. PROGRAM ZAWODÓW: 

23.01.2022 r. NIEDZIELA

10.00 - 3 serie próbne w ramach otwartych torów 
10.20 - Strzelanie kwalifikacji 2 x 18 m. 
13:00 - 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 sytuację pandemiczną podczas trwania zawodów obowiązują 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 na halę wyłącznie w obuwiu sportowym


