Kielce dn.5 kwietnia 2022 r.

KOMUNIKAT

ORGANIZCYJNY

I rundy Pucharu Polski Juniorów Młodszych
I runda kwalifikacji do OOM 2022
Cel zawodów
- podniesienie poziomu sportowego rywalizacji krajowej czołówki juniorek
młodszych i juniorów młodszych w konkurencji 2 x 60 m.
- uzyskanie norm wynikowych do kadry narodowej
- kwalifikacja do OOM 2022
Termin zawodów
- 7 maja 2022 r.
Miejsce zawodów
- tory łucznicze Klubu Sportowego “Stella” w Kielcach ul. Krakowska 374.
Organizator
- Polski Związek Łuczniczy
- Świętokrzyski Związek Łuczniczy w Kielcach
- Klub Sportowy “Stella” w Kielcach
Uczestnictwo
- zawodniczki i zawodnicy kadry narodowej juniorów młodszych oraz zgłoszeni
zawodnicy przez macierzyste kluby z roczników 2005,2006,2007.
Konkurencje
- runda kwalifikacyjna 2 x 60 m.
- runda eliminacyjna IOR WA na 60 m.
Klasyfikacja
- zwycięzcą rundy PP Juniorów młodszych zostaje zawodnik/zawodniczka,
który zajmie I miejsce w strzelaniu rundy eliminacyjnej.
- zawodnicy/zawodniczki zajmujący miejsca 1-16 po rundzie eliminacyjnej
otrzymują punkty w/g tabeli punktacji pomocniczej zamieszczonej w
Regulaminach Rozgrywania Zawodów na 2022 r./ I miejsce- 15 pkt, II miejsce
- 12 pkt, III miejsce - 10 pkt,.............XVI miejsce - 1 pkt./

Nagrody i wyróżnienia
- za miejsca I - III zawodnicy otrzymują medale i puchary
- za miejsca I - VIII zawodnicy otrzymują dyplomy i upominki.
Zgłoszenia
- należy przesyłać na adres klubsportowystella@gmail.com
do dnia 30 kwietnia br.
Zakwaterowanie
- Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania.
- Hotel “Robin Hood” - koszt zakwaterowania 55 zł/rezerwacja
tel. 413465164 lub 690496234
Wyżywienie
- posiłki dla wszystkich uczestników zawodów będą wydawane w restauracji
hotelu “Stella” na miejscu zawodów w cenie: śniadanie 15 zł, obiad 25 zł.,
kolacja 15 zł.
Opłata startowa od jednego zawodnika wynosi 50 zł.
Inne postanowienia
- sędzia główny zawodów - p. Beata Chmielewska lic.C/8/323
- w czasie zawodów obowiązuje Regulamin Łucznictwa wyd. IX.
- ubezpieczenie uczestników zawodów we własnym zakresie
Program zawodów
godz. 9.oo - otwarte tory
godz. 9.20 - strzelania konkursowe 2 x 60 m.
godz. 13.oo - obiad
godz. 14.30 - strzelania eliminacyjne na odl. 60.
godz. 18.oo - zakończenie zawodów.

