
SKF KS „ROKIS” Radzymin 
al. Jana Pawła II 20 
05-250 Radzymin 

 

 
Komunikat Organizacyjny 

 

XIV Wiosenny Halowy Turniej Łuczniczy 
– Zawody o Pietruszkę! 

 

 

1) Termin :    Sobota, 13 kwietnia 2019r. (Kadeci oraz OPEN – 30m) 

 Niedziela, 14 kwietnia 2019r. (Dzieci oraz Młodzicy – 15m) 

2) Cel Zawodów :   

 Ocena poziomu sportowego 

 Zakończenie sezonu halowego 

 Integracja środowiska łuczniczego 

 

3) Miejsce:   Hala Sportowa Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu  

  05-250 Radzymin, Al Jana Pawła II 20  

4) Organizator:   Klub Sportowy „ROKIS” 

 

5) Konkurencje:    

– Łuki bloczkowe 

– Indywidualnie: kobiety (CW) i mężczyźni (CM):  

Runda 30m (2 x 6 serii x 6 strzał). 

– Drużynowo: drużyny dowolnie łączone, zgłoszone przed zakończeniem 

strzelania pierwszej odległości drugiej sesji. 

– Łuki barebow 

– Indywidualnie: kobiety (BW) i mężczyźni (BM):  

Runda 30m (2 x 6 serii x 6 strzał). 

– Drużynowo: możliwość strzelania drużynowego w łączonej kategorii z 

łukami klasycznymi. 

– Łuki klasyczne 

– Indywidualnie: kadetki (RCW), kadeci (RCM), kobiety OPEN (RW), 

mężczyźni OPEN (RM): Runda 30m  

(RCW, RCM, RW, RM: 2 x 6 serii x 6 strzał). 

– Drużynowo: drużyny dowolnie łączone w kategorii OPEN, zgłoszone 

przed zakończeniem strzelania pierwszej odległości drugiej sesji. 

– Indywidualnie: dzieci dziewczęta (RDW), dzieci chłopcy (RDM), 

młodziczki (RXW), młodzicy (RXM), Runda 15m  

(RDW, RDM, RXW, RXM: 2 x 12 serii x 3 strzały). 

[Dzieci tarcza 80cm pełna, młodzik tarcza 60cm pełna] 
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6) Startowe: Startowe wynosi 30zł płatne u organizatora przed rozpoczęciem Zawodów  

 (torów otwartych). Zawodnicy startujący w II sesji mogą dokonać  

 rejestracji do godziny 12.00. 

 

7) Zgłoszenia:   Do dnia 08.04.2019 na adres e-mail: biuro@klubluczniczy.pl  

W zawodach może wystartować do 52 zawodników i zawodniczek we 

wszystkich kategoriach w trakcie jednej sesji. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

8) Nagrody: Za miejsca 1-3 w każdej klasyfikacji dyplomy i medale 

 

9) Inne:    

 Wstęp do hali wyłącznie w obuwiu sportowym. 

 Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni od NNW  przez macierzyste 

kluby. 

 Za rzeczy zagubione na hali sportowej organizator nie odpowiada. 

 W przypadku zgłoszenia ponad 104 zawodników program może ulec 

zmianie. 

Program zawodów:   

 

Sobota 13.04.2019 

 09.00 otwarte tory I tura – RCM, RCW, RW, CW 

 09.30 strzelanie konkursowe I sesja: Runda 30m  

 12.45 dekoracja indywidualna – I sesja 

 13.00 otwarte tory II sesja – RM, CM 

 13.30 strzelanie konkursowe II sesja: Runda 30m  

 16.45 dekoracja indywidualna II sesja 

 17:00 serie próbne i pojedynki drużynowe (drużyny dowolne z podziałem na rodzaj łuku) 

 

Niedziela 14.04.2019 

 09.30 otwarte tory RDW, RDM, RXW, RXM 

 10.00 strzelanie konkursowe: Runda 15m  

 12.40 strzelania specjalne 

 13.00 dekoracja  
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