
  
Komunikat Organizacyjny 

zawodów łuczniczych  

POLAND OPEN 3D WA ”GRZYBÓWKA 2016”  
  

strona informacyjna zawodów www.ArcheryField.pl  
  

  

  

  
1. ORGANIZATOR  

Śląski Klub Łuczniczy REFLEX Rybnik   

  

2. TERMIN ZAWODÓW:   

20.08.2016 - sobota  

  
3. MIEJSCE:    

44-207 Rybnik – Golejów „Grzybówka”, ul. Podgórna  

GPS DMS:  50°08'54.9"N 18°33'33.4"E  
Link do mapki:  https://goo.gl/maps/W7Ukk  

  

4. CEL ZAWODÓW:  

 Popularyzacja łucznictwa polowego 3D WA  

 Promocja Miasta Rybnik  

  
5. UCZESTNICTWO:  

 Osoby w wieku 8 lat i więcej (r.ur. 2008, niepełnoletni za zgodą opiekunów 
prawnych)  

 Osoby z zagranicy  

 Brak wymogów licencyjnych  

  
6. KONKURENCJE:  

 Runda 3D WA: 1x 24 cele x 2 strzały punktowane wg. WA -  odległości nieoznaczone  

  

7. KIEROWNICTWO ZAWODÓW I KOORDYNACJA:  

 Koordynacja: Jacek Gowik, tel.793141016, email: jackgowik@gmail.com    

  
8. PROGRAM ZAWODÓW:  

  

 Data: 20.08.2016r  (sobota)  

 godz.   8:00 – 10:00 potwierdzenie rejestracji zawodników, kontrola sprzętu i rozgrzewka  

 godz.  10:00 – 10:30 oficjalne otwarcie zawodów  

 godz.  10:30 – 11:00 rozprowadzenie   

 godz. 11:00 – 16:00 rozgrywka, strzelanie konkursowe 24cele x 2strzały, odległości 
nieoznaczone  

 godz. 17:00 uroczystość zakończenia zawodów POLAND OPEN 3D WA 2016  

  

9. ZGŁOSZENIA:  

Zgłoszenia do zawodów w terminie do  16.08.2016r.poprzez:  

  

 Formularz zgłoszeniowy http://www.archeryfield.pl/viewpage.php?page_id=43 

 Lista przyjętych zgłoszeń na stronie: http://archeryfield.pl/news.php?readmore=150  
 
Organizator nie zapewnia uczestnictwa w zawodach wobec zgłoszenia chęci udziału po opublikowaniu 
listy startowej i rejestracji w dniu zawodów  

  
10. KLASYFIKACJA:  

Brak podziału na płeć    

  
Oddzielnie dla kategorii wiekowych:  
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 OPEN r.ur. 2000 i starsi - wg. WA senior & junior  

 DZIECI r.u. 2008 - 1999 – wg. WA kadet  

  

Oddzielnie dla kategorii sprzętowych:  

 łuki bloczkowe – Compound OPEN, brak limitów  
 
oraz wg. WA:  

 łuki gołe – Barebow  

 łuki instynktowne – Instinctive  

 łuki angielskie – Longbow  

 łuki klasyczne – Recurve  

  

11. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:  

 Medale  za miejsca I – III (min. 5 zawodników w kategorii )  

 Dyplomy za miejsca  I – VIII   

  

12. ZASADY FINANSOWANIA, OPŁATY STARTOWE:  

Płatne gotówką w dniu zawodów, tj. 20.08.2016r.  

 Rok urodzenia 1995 i starsi – 70,00zł (wg. WA senior)  

 Rok urodzenia 2008 do 1994 – 40,00zł (wg. WA junior & kadet)  

 Zawodnicy z zagranicy odpowiednio 17€ i 10€  

  

13. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:  

Podstawowe wyżywienie we własnym zakresie. Organizator 
zapewnia :  

 podczas zawodów poczęstunek, napoje gorące i  chłodzące  

 na zakończenie ciepły posiłek   

  

 Organizator nie pośredniczy w organizacji zakwaterowania. Dla zainteresowanych propozycja 
zakwaterowania organizowanego we własnym zakresie: 

  

 Hotel - Restauracja OLPIMPIA ***  www.hotel-olimpia.pl  
44-213 Rybnik-Kamień, ul. Hotelowa 12,  tel. 32 42 221 40 

               Ceny ok. 90-125zł/os ze śniadaniem, ok. 10 km od miejsca zawodów 

 

 Hotel – Restauracja KORONA ***  www.restauracjakorolna.pl 
44-207 Rybnik – Ochojec, ul. Rybnicka 9a,  tel. 32 411 26 66, 601 630 522, 601 630 533 
Ceny ok. 85-130zł/os ze śniadaniem, ok. 3 km od miejsca zawodów 
 

 Villa Silesia – Anna Oleś ZODIAK  www.tanie-noclegi-rybnik.pl  

44-200 Rybnik, ul. Mickiewicza 2/1, tel. 605 352 146   
Ceny ok. 35-80zł/os, ok. 8 km od miejsca zawodów 

 

 Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Pod Żaglami  http://www.podzaglami-rybnik.noclegiw.pl  
Rybnik, ul. Rudzka, tel. 600  215  170 
Ceny ok. 28-45zł/os, ok. 8km od miejsca zawodów 

 
14. 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.  
 

 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 sportowy, dostosowany do warunków terenowych i 
pogodowych (buty, kurtki przeciwdeszczowe, parasole itp.).   

 Podczas zawodów zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów.   

 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu Organizacyjnego przysługuje organizatorowi.   

 Strona internetowa organizatora: www.klub-reflex.pl   

 Strona informacyjna zawodów: www.ArcheryField.pl  
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