
Komunikat
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Strefa B – MAZ, WM, LUB, PDL

1. Cel zawodów: 

- wyłonienie Międzywojewódzkich Mistrzów Młodzików na 2018 rok

- ocena poziomu sportowego Młodzików

- propagowanie sportu na Mazowszu

2. Termin: 

12.06.2018 r.

3. Miejsce: 

Tory Łucznicze KS Ożarowianka,  ul  Sochaczewska 218,  05-850 Ożarów Mazowiecki.  

Pozycja GPS: 52°13'54.2"N 20°47'57.5"E

4. Organizatorzy: 

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, Klub Sportowy Ożarowianka, Warszaw-

sko-Mazowiecki Związek Łuczniczy, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

5. Uczestnictwo: 

zawodnicy  w  kategorii  zgłoszeni  wg  regulaminu  Polskiego  Związku  Łuczniczego.  Do

udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni w roku 2003 – 2004 – 2005

młodzicy, posiadający licencje wydane przez terytorialny Okręgowy Związek Łuczniczy, ak-

tualne ważne badania lekarskie poświadczone przez upoważnionego lekarza medycyny

sportowej, odnotowane w książeczce sportowo - lekarskiej zawodnika z potwierdzeniem

przynależności klubowej.  Warunkiem uznania zawodów za Międzywojewódzkie Mistrzo-

stwa Młodzików i klasyfikacji klubów oraz województw według punktacji współzawodnictwa

sportowego dzieci  i  młodzieży jest udział  w danych zawodach minimum trzech klubów

łącznie z co najmniej dwóch województw.

6. Konkurencje:

Młodzicy:

a) Indywidualnie

– konkurencja Ł - B 

b) Zespołowo: 3 - 4 zawodników

– konkurencja 3 x Ł – B

c) Miksty: 1 młodzik + 1 młodziczka – konkurencja 2 x Ł – B



Konkurencja Ł – B – 50m + 30m. Na każdej odległości zawodnik/-czka strzela 12 serii po 3

strzały 

- 50 metrów – tarcze o średnicy 122 cm 

- 30 metrów – tarcze o średnicy 80 cm

W zawodach biorą udział tylko drużyny klubowe. Każdy klub sportowy może zgłosić pi-

semnie dowolną ilość zespołów i mikstów przed rozpoczęciem zawodów bez prawa do

późniejszej zmiany składów osobowych. 

7. Ocena wyników:

- zgodnie z regulaminem PZŁucz

8. Tytuły i wyróżnienia:

- zgodnie z regulaminem PZŁucz

9. Inne postanowienia: zawodnik zostanie dopuszczony w zawodach, jeżeli zo-

stanie udokumentowane (okazanie) posiadanie

- książeczki sportowo lekarskiej z aktualnymi badaniami

- aktualnej i opłaconej licencji PZŁucz lub Okręgowego Związku Łuczniczego

- obowiązuje strój sportowy klubowy lub biały

10.Zgłoszenia:

- nazwisko ,imię i rok urodzenia zawodnika, 

- numer licencji zawodnika: Okręgowej lub PZŁucz

- numer licencji klubowej PZŁucz

- zgłoszenie uczestników mailowo na adres  tinahet.am@gmail.com w terminie do dnia

10.06.2018 r.

11. Możliwość zamówienia obiadu w cenie 14 zł.

Zamówienia posiłków proszę składać na adres mailowy  tinahet.am@gmail.com do dnia

10.06.2018 r.

12.Ubezpieczenie we własnym zakresie

13.Program zawodów:

11.00 – otwarte tory

11.50 – otwarcie zawodów

12.00 – strzelanie konkursowe

18.00 – planowane zakończenie zawodów.

Paweł Ścichowski – organizator – tel. 502-107-683
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