Komunikat Organizacyjny
V Mistrzostwa Polski w FIELD WA 2018
1.

ORGANIZATOR
ŁKS X-10 Jaworze
Polski Związek Łuczniczy

2.

PARTNERZY
− Gmina Jaworze

3.

PATRONAT
− Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

4.

TERMIN ZAWODÓW: 7-8 lipca 2018

5.

MIEJSCE:
Jaworze k /Bielska-Białej, ul. Kalwaria (teren strzelnicy klubowej X-10 Jaworze)

GPS: 49°47'21.3"N 18°57'00.5"E
…

GPS DMS:

49.789242, 18.950131

Parking dla uczestników zawodów:

49°47'21.3"N 18°57'00.5"E
49.789242, 18.950131

6.

CEL ZAWODÓW:
− Uzyskanie kwalifikacji przez zawodników kadry narodowej w konkurencji field do

Mistrzostw Świata, Cortina/Włochy w dniach 4-9.09.2018 wg.
−
−
−
−

http://www.archery.pl/newsy/27/3091/archery_pl_newsy_file_2937.pdf
Wyłonienie Mistrzów Polski w FIELD WA na rok 2018
Współzawodnictwo indywidualne i drużynowe (na podstawie kwalifikacji)
Ocena poziomu sportowego łucznictwa polowego FIELD WA
Popularyzacja łucznictwa polowego FIELD WA
Promocja Gminy Jaworze

7.

UCZESTNICTWO:
− Zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe posiadające ważne licencje PZŁucz
− Zawodnicy indywidualnie i niestowarzyszeni posiadający ważne licencje PZŁucz
− Każdy zawodnik winien posiadać aktualne badania lekarskie

8.

KONKURENCJE:
Runda FIELD WA (2x 24 Arrowheads Round)
Kwalifikacje - 24 cele odległości nieoznaczone i 24 cele odległości oznaczone
Eliminacje 12/8, Półfinały i Finały – w kategoriach podstawowych WA, seniorzy i juniorzy

9.

KIEROWNICTWO ZAWODÓW I KOORDYNACJA:
Kierownictwo zawodów sprawuje Sędzia Główny PZŁucz
Koordynacja: Adam Bisok

10. PROGRAM ZAWODÓW:
Ze względu na warunki atmosferyczne i/lub ilość zawodników, program może ulec zmianie.
Data: 07.07.2018r (sobota)
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

7:00 – 8:15
8:15 – 9:00
9:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 18:30

potwierdzenie rejestracji zawodników, kontrola sprzętu i rozgrzewka
otwarcie Mistrzostw Polski w Field WA, podział i rozprowadzenie grup
rozgrywka - Kwalifikacje cz. 1, 24cele x 3strzały, dystanse nieoznaczone
przerwa techniczna, posiłek i odpoczynek
rozgrywka - Kwalifikacje cz.2, 24cele x 3strzały, dystanse oznaczone

Data: 08.07.2018r (niedziela)
godz.
godz.
godz.
godz.

7:30 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 16:30
17:30

potwierdzenie rejestracji zawodników, kontrola sprzętu i rozgrzewka
otwarcie zawodów, podział i rozprowadzenie grup
Eliminacje 12 celów, Eliminacje 8 celów, Półfinały i Finały
dekoracja kategorii mistrzowskich i zakończenie Mistrzostw Polski w Field WA

11. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do zawodów w terminie do 05.07.2018 .poprzez:
−

−

pocztę elektroniczną klubx10@gmail.com (kluby, indywidualnie lub niezrzeszeni) podając:
− Imię i Nazwisko
− Rok urodzenia
− Kategorię sprzętową
− Przynależność klubową (lub niezrzeszony)
− Nr licencji PZŁucz
lista startowa

12. KLASYFIKACJA:
Oddzielnie dla kobiet i mężczyzn
Oddzielnie dla kategorii wiekowych:
− Senior (r.u. 1997 i starsi)
− Junior (r.u. 2002 - 1998)
Oddzielnie dla kategorii sprzętowych:
− Compound (łuki bloczkowe wg. WA)
− Recurve (łuki klasyczne wg. WA)
− Barebow (łuki gołe wg. WA)
− Drużyny (1xcompound, 1xklasyczny, 1xbarebow) na podstawie wyników
w kwalifikacjach.
13. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
− Tytuły mistrzowskie
− Medale za miejsca I – III
− Dyplomy za miejsca I – VIII
14. ZASADY FINANSOWANIA, OPŁATY STARTOWE:
Płatne gotówką w dniu zawodów, tj. 7.07.2018r.
− zawodnicy stowarzyszeni 100zł – senior, 70zł - junior
− zawodnicy niestowarzyszeni 150zł
− wg. http://www.archery.pl/newsy/34/2990/archery_pl_newsy_file_2802.pdf
15. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:
Podstawowe wyżywienie we własnym zakresie.
Możliwość zamówienia obiadu w formie ciepłego posiłku w cenie 15zł
Dodatkowo Organizator zapewnia uwzględnione w opłacie startowej :
− podczas zawodów: kawa, herbata, słodkie przekąski.
16. INNE:
− W zawodach obowiązuje niniejszy komunikat oraz regulamin Łucznictwa Polowego Polskiego
Związku Łuczniczego, a także 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 (buty, kurtki przeciwdeszczowe, parasole itp.).
− Każdy klub i zawodnik winien posiadać ważną licencję PZŁucz i ważne badania lekarskie.
− Podczas zawodów zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów.
− Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu Organizacyjnego przysługuje organizatorowi.
− Informujemy że administratorem danych osobowych jest klub X-Dziesięć w Jaworzu. Zgłaszając
swój udział w MP Field WA zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich
danych osobowych do PZŁucz celem publikacji wyników rankingów oraz do celów statystycznych.

