KOMUNIKAT ORGANIZATORA
I runda Field w Centrum Miasta 2019
1) Termin zawodów: 12.05.2019
2) Cel zawodów:
−
Ocena poziomu sportowego
−
Wyłonienie zwycięzców I rundy FWCM 2019
3) Miejsce: Wiślana Ścieżka Łucznicza, ul. Wał Miedzeszyński / ul. Fieldorfa, Warszawa (52º 13' 10.525" N 21º 5'
13.454" E)
4) Organizator:
−
Mokotowski Klub Łuczniczy „Strzała”
−
Warszawsko-Mazowiecki Okręg Łuczniczy
−
Sklep łuczniczy Bowhunting.pl
5) Kategorie:
−
Dzieci chłopcy / dzieci dziewczęta OPEN (do 2007)
−
Młodzicy / młodziczki (2006 – 2005)
−
Juniorzy mł. / juniorki mł. (2004 – 2002)
−
Seniorzy / seniorki
6) Konkurencje:
−
instynktowne (longbow i hunter) – (zależności od liczby zgłoszeń)
−
barebow
−
bloczkowy
−
klasyczny
Strzelania na odległościach dzieci 5-20m, młodzicy 5-30m na odległościach oznaczonych i nieoznaczonych
(6/6), juniorzy i seniorzy zgodnie z regulaminem Field WA (12/12)
7) Startowe: dzieci i młodzicy – 20 zł, juniorzy i seniorzy 50 zł.
8) Zgłoszenia: do 09.05.2019 przez formularz zgłoszeniowy (https://goo.gl/forms/FIeVscJZFhr5XWSK2) lub pod
adresem e-mail strzala@strzala.info
9) Nagrody: miejsca 1-3 – medale w każdej z kategorii, miejsca 1-6 – dyplomy w każdej z kategorii
Dodatkowo nagroda ufundowana przez sponsora za cel specjalny.
10) Inne:
−
Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.
−
Za rzeczy zagubione podczas zawodów Organizator nie odpowiada.
−
W zależności od liczby zgłoszonych zawodników program zawodów może ulec zmianie.
−
Podczas zawodów obowiązuje regulamin łucznictwa Field WA.
12/05/2019 (niedziela)
9:00 – Rejestracja zawodników i zawodniczek kat. dzieci i młodzicy
9:30 – Otwarte tory
10:00 – Oficjalne otwarcie zawodów dla kat. dzieci i młodzicy
10:30 – Strzelanie konkursowe
12:00 – Ogłoszenie wyników w kat. dzieci młodzicy
12:30 – Rejestracja kat. senior, junior
13:00 – Otwarte tory
13:30 – Oficjalne otwarcie zawodów dla kat. senior, junior
14:00 – Strzelanie konkursowe na odległościach nieoznaczonych
16:00 – Strzelanie konkursowe na odległościach oznaczonych
18:30 – Ogłoszenie wyników w kat. senior, junior

