
 

 

Komunikat organizacyjny Otwartych Zawodów Klubowych 3D WA ŚKŁ REFLEX 

Rybnik 05.08.2018 

 

1. Cel cyklu zawodów: 

Ocena poziomu sportowego zawodników ŚKŁ REFLEX. Propagowanie łucznictwa, zachęcanie 
zawodników niezrzeszonych do członkostwa w klubie. Integracja z zawodnikami z innych 
klubów i łucznikami niezrzeszonymi. 

 

2. Termin, rodzaj i miejsce zawodów:  

05.08.2018, 3D WA Rybnik ( Hajmat, ul. Makuszyńskiego). 

https://goo.gl/maps/X1FZ4qw4uH22  

50°04'55.6"N 18°33'37.2"E 

 

3. Organizator: 

 ŚKŁ REFLEX Rybnik 

 

4. Uczestnictwo:  

Zawodniczki i zawodnicy w podziale na kategorie łuków z celownikiem i bez celownika 

 

5. Konkurencje:  

3D 2x12 celów x2 strzały wg WA 

 

6. Zgłoszenia do zawodów:  

 poprzez formularz https://goo.gl/forms/f9aVBWLtF8xrKg6A2 do dnia 03.08.2018 

 

 

https://goo.gl/maps/X1FZ4qw4uH22
https://goo.gl/forms/f9aVBWLtF8xrKg6A2


7. Tytuły i wyróżnienia: 

Kategoria łuków z celownikiem - dyplomy za miejsca 1-3, medale za miejsca 1-3 

Kategoria łuków bez celownika  - dyplomy za miejsca 1-3, medale za miejsca 1-3 

 

8. Opłaty startowe:  

Członkowie ŚKŁ REFLEX - 15 zł.  

Członkowie innych klubów działających w formie stowarzyszenia - 30 zł.  

Niezrzeszeni (tj. bez przynależności klubowej) - 50 zł. 

W przypadku przystąpienia do klubu REFLEX wpisowe na zawody zostanie zaliczone jako 
wpisowe do klubu.  

Osoby poniżej 18 lat – 10 zł 

 

9. Wyżywienie: 

 Ciepły posiłek, zimne napoje oraz kawa i herbata zapewnione przez organizatora 

 

10. Program zawodów: 

10:00 przyjazd zawodników, rozgrzewka 

11:00 rozpoczęcie zawodów 

 

11. Kierownictwo zawodów:  

Kierownictwo zawodów sprawuje Zarząd ŚKŁ REFLEX,  

koordynator zawodów: Jerzy Chentosz 

 

12. Inne:  

Biorąc udział w zawodach zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez 
organizatora poprzez publikację imienia i nazwiska na liście startowej oraz wynikach zawodów. 

Biorąc udział w zawodach zgadzasz się na ewentualną publikację wizerunku w postaci zdjęć w 
mediach społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora. 

 Limit miejsc ograniczony do 60 osób, wg kolejności zgłoszeń.  

 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 itp.)  

 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu Organizacyjnego przysługuje organizatorowi.  

 Zawody NIE SĄ organizowane pod patronatem PZŁucz., NIE SĄ wymagane licencje PZŁucz.  

 Strona internetowa organizatora: www.klub-reflex.pl 

http://www.klub-reflex.pl/

