Komunikat organizacyjny VII Mistrzostw Polski w łucznictwie Field WA 2020
1. Cel zawodów :
- Uzyskanie kwalifikacji przez zawodników kadry narodowej w konkurencji Field WA
- Wyłonienie Mistrzów Polski w łucznictwie konkurencji Field WA na rok 2020
- Współzawodnictwo indywidualne i drużynowe
- Ocena poziomu sportowego łucznictwa polowego Field WA
- Popularyzacja łucznictwa
- Promocja gminy Michałowice
- Promocja województwa Małopolskiego

2. Termin zawodów:
19 – 20. 09. 2020r.

3. Miejscowość:
Wola Więcławska 58, Centrum Macierz Polonii
Współrzędne GPS:
N50° 11′ 23.5442″
E20° 0′ 54.8313″

4. Organizator:
Polski Związek Łuczniczy, Parafialny Klub Sportowy „Jakub” Więcławice , Małopolski Okręgowy
Związek Łuczniczy,
5. Partnerzy:
Gmina Michałowice
Centrum Macierz Polonii
6. Uczestnictwo:
Do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni przez kluby sportowe zawodnicy / zawodniczki oraz
zawodnicy niestowarzyszeni, posiadający ważne licencje PZŁucz

7. Konkurencje
Runda Field WA ( 2x24 Arrowsheads Round ):
- Kwalifikacje – 24 cele odległości nieoznaczone oraz 24 cele odległości oznaczone
- Eliminacje, Półfinały i Finały – w kategoriach podstawowych WA, seniorzy i juniorzy
- runda drużynowa / klubowa

8. Kierownictwo zawodów:
- Kierownictwo zawodów sprawuje Sędzia Główny PZŁucz

9. Program zawodów
Ze względu na warunki atmosferyczne / ilość zawodników program zawodów może ulec zmianie.
Kontrola sprzętu w czasie trwania zawodów
19. 09 SOBOTA
godz. 7:00 – 7:30 potwierdzenie rejestracji zawodów
godz. 7:30 – 8:15 otwarcie Mistrzostw Polski w Field WA, rozgrzewka, podział i rozprowadzenie grup
godz. 8:15 – 12:15 Kwalifikacje cz. 1
24 cele x 3 strzały, odległości nieoznaczone
godz. 12:15 – 13:45 przerwa techniczna (posiłek – odpoczynek)
godz. 13:45 – 17:45 Kwalifikacje cz. 2
24 cele x 3 strzały, odległości oznaczone
20.09 NIEDZIELA
godz. 7:30 – 8:30 rozgrzewka
godz. 8:30 – 9:00 podział i rozprowadzenie grup
godz. 9:00 – 16:30 eliminacje, półfinały i finały
około godziny 17:42 dekoracja kategorii mistrzowskich i zakończenie Mistrzostw Polski w Field WA

10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników do zawodów prosimy przesłać w terminie do dnia 14.09.2020 r. na e-mail:
pksjakub@op.pl
- Imię i nazwisko
- Rok urodzenia

- Kategoria sprzętowa
- Klub (lub niezrzeszony)
!!!UWAGA!!!
Niepełne zgłoszenia nie będą uwzględniane

11. Klasyfikacja
Oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
Oddzielnie dla kategorii wiekowych:
- Senior ( rocznik 1999 i starsi )
- Junior ( roczniki 2004 – 2000 )
Oddzielnie dla kategorii sprzętowych
- Compound ( łuki bloczkowe wg. WA )
- Recurve ( łuki klasyczne wg. WA )
- Barebow ( Łuki gołe wg. WA )
Klasyfikacja drużynowa / klubowa na podstawie wyników kwalifikacji

12. Nagrody i wyróżnienia
- Tytuły mistrzowskie
- Medale za miejsca I – III
- Dyplomy za miejsca I – VIII
- Nagrody finansowe za miejsca I – III w kategorii senior
- Nagrody rzeczowe za miejsca I – III w kategorii junior

13. Opłaty startowe
Płatne gotówką w dniu rozpoczęcia zawodów 19.09.2020 r.
- Zawodnicy stowarzyszeni 100 zł.
- Zawodnicy niestowarzyszeni 150 zł.

14. Noclegi i wyżywienie
Noclegi, zakwaterowanie i podstawowe wyżywienie we własnym zakresie. Dodatkowo podczas
zawodów organizator zapewnia: ciepłe danie w przerwie zawodów, woda, herbata, kawa.

15. Inne

- W zawodach obowiązuje niniejszy komunikat oraz regulamin Łucznictwa Polowego Polskiego
Związku Łuczniczego, 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.
- Podczas zawodów zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu.
- Prawo interpretowania niniejszego komunikatu przysługuje organizatorowi.

!!!!UWAGA!!!!
Z powodu panującej w kraju epidemii organizator zastrzega możliwość zmiany w programie i
terminie zawodów. Prosimy śledzić komunikaty na stronie PZłucz
ORGANIZATOR PKS „Jakub” Więcławice

