Komunikat Organizacyjny
X Halowych Mistrzostw Polski Młodzików w Łucznictwie
1.Organizator: PZŁucz, Starostwo Kłodzkie, Gmina Miejska Nowa Ruda, CTS Nowa Ruda
KS Piast Nowa Ruda
2. Termin zawodów : 28.11.2020 r
3. Miejsce zawodów : Nowa Ruda ul. Kłodzka 16 - obiekty CTS Nowa Ruda
4. Cel zawodów :
- wyłonienie Halowych Mistrzów Polski młodzików na rok 2020
- ocena poziomu sportowego młodzików w sezonie halowym 2020.
5. Uczestnictwo :
- zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe w kategorii młodzików z rocznika: 2006, 2007, 2008,
- posiadający książeczkę sportowo-lekarską zawodnika z aktualnymi badaniami lekarskimi,
- posiadający aktualne licencje zawodnika wydane przez okręgowe związku łucznicze lub kluby
sportowe,
6. Konkurencje: zgodnie z Regulaminem Halowych Mistrzostw Polski PZŁucz. na rok 2020.
7. Zgłoszenia : zgłoszenia do zawodów i zamówienia na noclegi oraz wyżywienie ze wskazaniem
pierwszego i ostatniego posiłku prosimy przesłać wterminie do dnia 23.11.2020 r. na adres
henabu@wp.pl na załączonych drukach
8. Klasyfikacja : oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w konkurencji:indywidualnej, zespołowej i
mikstów w kategorii łuków klasycznych.
9.Tytuły i wyróżnienia : zgodnie z Regulaminem Halowych Mistrzostw Polski PZŁucz. na 2020r.
10.Sprawy finansowe : opłata startowa wynosi 30,- zł, zawodnik nie stowarzyszony 100,- zł płatne
gotówka w biurze zawodów,
Koszt 1-go osobodnia 95.00 zł – Dom Sportowy Centrum, ul. Kłodzka 16 Nowa Ruda.
Należność za zakwaterowanie i wyżywienie płatna gotówką w recepcji DSC.
Wyżywienie tylko dla osób korzystających z noclegów.
11. Postanowienia końcowe :
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników w czasie trwania imprezy i za
rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym .
- w czasie zawodów obowiązuje ubiór sportowy- klubowy lub biały zgodnie z regulaminem łucznictwa .
- na obiekcie sportowym mogą przebywać tylko uczestnicy imprezy /zawodnicy i trenerzy.
- wejście zawodników i opiekunów na halę sportową tylko w obuwiu sportowym.
- w uroczystej ceremonii wręczenia medali i wyróżnień zawodnicy uczestniczą tylko w ubiorach
sportowych.

Program zawodów:

27.11.2020 r.

od godz. 15.00 - przyjazd ekip do miejsca zakwaterowania Dom Sportowy Centrum
biuro zawodów w hali sportowej.
godz. 19.00 - odprawa kierowników ekip –sala konferencyjna.

28.11.2020 r.

godz. 6.30 – 8.00 – śniadanie.
godz. 08.30 – 11.00 - strzelanie konkursowe – młodzik chłopcy gr. I.
godz. 11.00 – 13.30 - strzelanie konkrsowe – młodzik chłopcy gr. II.
godz. 13.30 – 16.00 - strzelanie konkursowe – młodzik dziewczęta gr. I.
godz. 16.00 – 18.30 - strzelanie konkursowe – młodzik dziewczęta gr. II.
godz. 19.00 – uroczystość zakończenia Mistrzostw Polski, wręczenie medali, pucharów,
dyplomów i nagród rzeczowych

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w programie zawodów w zależności od ilości
zgłoszonych zawodników .
Lista zawodników zostanie opublikowana 24.11.2020r. i ewentualna korekta programu zawodów.
Wysyłając zgłoszenie, zawodnik/zawodniczka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych „Zgłoszenie zawodniczki/ zawodnika na
X Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie – Nowa Ruda 28-29.11.2020”, a następnie na
przekazanie ich w postaci protokołu z zawodów do Polskiego Związku Łuczniczego. Zgoda dotyczy
również wizerunku zawodnika/zawodniczki, utrwalanego w trakcie zawodów w postaci zdjęć i filmów
a następnie prezentowanych w internecie.
UWAGA - obowiązuje zasada przestrzegania wymogów sanitarno-epidemicznych oraz dystansu

społecznego w związku z pandemią COVID – 19.

ORGANIZATOR
KS Piast Nowa Ruda

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH
Nazwa zawodów
Miejsce i termin zawodów

Nazwa klubu
Adres, tel./kom./fax
Wykaz zgłoszonych zawodników L.p.

Nazwisko i imię

Rok urodzenia

Nr ważnej na dany
rok licencji

Kategoria wiekowa

