
  

Komunikat Organizacyjny 
klubowych zawodów łuczniczych 

TURNIEJ A3D pt. ”MIX – Łucznicza niespodzianka”    
 

 
 

1. ORGANIZATOR 
 Klub Łuczniczy A3D TOSZEK 
 

2. PARTNERZY 
 Gmina Toszek 

 
3. TERMIN ZAWODÓW:  

 16.09.2017 (sobota)  
 

4. MIEJSCE:   
44-180 Toszek, ul. Wilkowicka 53 

 tory łucznicze KŁ A3D TOSZEK 
 teren firmy GEES – KRUPA Roman i Joachim Sp.J. (Polskie Składy Budowlane) 

Link do mapki:  https://goo.gl/maps/sVLmtYDG1Qw  
 

5. CEL ZAWODÓW: 

 Realizacja powierzonego przez Gminę Toszek zadania publicznego pt. „Wpieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej przez łucznictwo sportowe”. 

 Promocja, popularyzacja i prezentacja łucznictwa na terenie Gminy Toszek 

 Ocena poziomu sportowego zawodników klubu A3D TOSZEK  

 Promocja Miasta  i Gminy Toszek 
 

6. UCZESTNICTWO: 

 Zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe, indywidualnie i niestowarzyszeni  

 Wymagany własny sprzęt i znajomość zasad podczas łuczniczych zawodów sportowych 

 Nie wymagane licencje PZŁucz 
 

7. KONKURENCJE:  
Łucznicza niespodzianka – mix różnych celów i konkurencji łuczniczych 
Zakres dystansów 5-50m co 1m dla wszystkich kategorii, oznaczone i nieoznaczone 
Czas dla wszystkich serii i konkurencji 150 sekund 
Zawody odbędą się na torach łuczniczych A3D TOSZEK. 
 

8. KIEROWNICTWO ZAWODÓW I KOORDYNACJA: 
Kierownictwo zawodów sprawuje licencjonowany sędzia PZŁucz 
Koordynacja:  Roman Krupa 

 
9. PROGRAM ZAWODÓW: 

Ze względu na warunki atmosferyczne i/lub ilość zawodników program może ulec zmianie: 
 
Data: 16.09.2017 (sobota) 
 
12:00 – 13:00 potwierdzenie rejestracji zawodników, kontrola sprzętu i rozgrzewka 
13:00 – 13:30 otwarcie zawodów, instruktaż pola zawodów 
13:30 – 15:00 strzelanie kwalifikacyjne 12 celów 
15:00 – 15:30 przerwa techniczna  
15:30 – 17:00 strzelanie kwalifikacyjne 12 celów 
17:30 – 18:00 dekoracja i zakończenie zawodów  
18:00 – 20:00 podsumowanie cyklu turniejów 
 

10. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia do zawodów w terminie do 11.09.2017r. przez: 

 

 pocztę elektroniczną klub@archery3d.pl podając: 

 Imię i Nazwisko 

 Rok urodzenia 

 Kategorię sprzętową 

 Przynależność klubową (lub niezrzeszony) 

 telefonicznie nr. 607 346 467 (Roman Krupa) 
 
Ilość uczestników ograniczona do 52 osób (13 grup x 4 zawodników), decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

https://goo.gl/maps/sVLmtYDG1Qw
mailto:klub@archery3d.pl


11. KLASYFIKACJA: 
 
Oddzielnie dla kategorii wiekowych: 

 Senior (dorośli ur. 2000 i starsi) 

 Junior (młodzież ur. 2001 i młodsi) 
 

Oddzielnie dla kategorii sprzętowych: 

 Łuki bloczkowe open (compound) 

 Łuki klasyczne (recurve) 

 Łuki gołe (barebow) 

 Łuki instynktowne (instinctive) 

 Łuki open 1 (recreation – grupa początkująca) 

 Łuki open 2 (recreation – grupa zaawansowana ) 
 

Brak podziału na płeć 
Dopuszcza się łączenie i tworzenie kategorii w zależności od liczby uczestników  

  
12. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

 Puchary za miejsca I - III 

 Nagrody niespodzianki, ”łucznicza loteria” 

 Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy  
 

13. OPŁATY STARTOWE: 
Brak opłat startowych. 
 

14. NOCLEGI I WYŻYWIENIE: 
Podstawowe wyżywienie we własnym zakresie. 
Podczas zawodów będą dostępne drożdżówki, kawa, herbata, woda. 
Na zakończenie dla zawodników organizator przewiduje grill lub ciepły poczęstunek. 
  

15. INNE: 

 W zawodach obowiązuje niniejszy komunikat 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników w czasie imprezy. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione podczas zawodów. 

 Podczas zawodów obowiązuje ubiór sportowo-klubowy, 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. 
 
 

 
 
 
   


