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I. Postanowienia ogólne
1. Zawody rozgrywane są w dniach 15–17 grudnia 2017 r. w hali sportowej
Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu
al. Jana Pawła II 20
05-250 Radzymin
woj. mazowieckie, Polska
2. Organizatorem głównym Zawodów jest KS „ROKIS” Radzymin:
Klub Sportowy „ROKIS”
al. Jana Pawła II 20
05-250 Radzymin
woj. mazowieckie, Polska
PKO Bank Polski nr: 30 1020 1042 0000 8102 0175 4142
3. Oficjalna Strona Internetowa
http://archery24.pl/ .

Zawodów

jest

dostępna

pod

adresem:

II. Uczestnicy i zgłoszenia
1. W Zawodach biorą udział trzy- lub czteroosobowe drużyny w oddzielnej klasyfikacji
łuków klasycznych i bloczkowych.
2. W skład drużyny mogą wchodzić zarówno mężczyźni jak i kobiety bez względu na
przynależność klubową, urodzeni w roku 2001 lub starsi.
a. Dopuszcza się start zawodników młodszych jednak maksymalnie
1 w drużynie.
3. Drużyna może mieć dowolna, wybrana przez członków drużyny nazwę.
a. Nazwa nie może być wulgarna ani obraźliwa.
b. Jeżeli drużyna nie wybierze nazwy zostanie ona nadana przez organizatora w
postaci nazwy państwa, miasta, bądź klubu z którego pochodzą zawodnicy.
4. W Zawodach może wziąć udział 48 drużyn. W przypadku większej ilości zgłoszeń
decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Zgłoszenia są przyjmowane od 5 października 2017 do 20 listopada 2017 na
formularzach dostępnych na oficjalnej Stronie.
6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej
w wysokości 440 PLN (100€).
a. Opłata startowa zawiera koszt obiadu i kolacji dnia 16 grudnia, śniadania
17 grudnia oraz napoi gorących i zimnych przez cały czas trwania Zawodów.
b. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone wpłatą startowego na konto w terminie
5 dni roboczych od wysłania zgłoszenia. Jeśli startowe nie zostanie wpłacone
w terminie, zgłoszenie uznaje się za nieważne.
7. W przypadku, gdy zgłoszenie lub wpłata zostanie przesłana po zakończeniu rejestracji
Organizator podejmie decyzję o ewentualnym przyjęciu drużyny, jednak zmianie
ulegnie opłata startowa. W tej sytuacji opłata wnosi 650 PLN (150€). Decyduje data
przesłania formularza i księgowania przelewu na koncie Organizatora.
8. Lista drużyn będzie aktualizowana na oficjalnej Stronie.
9. Najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem strzelania (16 grudnia godz. 11.00) kierownik
ekipy ma obowiązek zgłosić się w punkcie rejestracji na terenie obiektu (pobranie
pakietów startowych).
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III. Przebieg
1. Strzelania konkursowe trwają przez 24 godziny od godziny 12.00 16 grudnia do
godziny 12.00 17 grudnia i są podzielone na 24 partie zwane dalej Godzinami.
2. W trakcie jednej Godziny jeden (wyznaczony przez drużynę) zawodnik wystrzeliwuje
10 trzystrzałowych serii z odległości 18m.
a. Wynik uzyskany podczas 10 serii (30 strzał) w danej Godzinie, przez jednego
zawodnika będzie uwzględniony w klasyfikacji indywidualnej.
b. Zawodnicy mogą dowolnie zmieniać się na linii strzelania w trakcie jednej
Godziny, między kolejnymi seriami po uprzednim zgłoszeniu zmiany
sędziemu. Wynik z tej Godziny nie będzie uwzględniony w klasyfikacji
indywidualnej.
3. Czas na wystrzelenie jednej serii wynosi 90 s.
4. W przypadku awarii sprzętu należy zgłosić ten fakt sędziemu.
a. Brakującą liczbę strzał z serii, podczas której nastąpiła awaria, zawodnik
dostrzeli po zakończeniu Godziny. Jeżeli czas do zakończenia Godziny jest
krótszy niż 15 minut, zawodnik może wykonać dostrzeliwanie po zakończeniu
kolejnej Godziny.
b. Jeżeli zawodnik nie może przystąpić do strzelania w następnej serii
– zastępuje go inny członek drużyny (z zastrzeżeniem pkt. III.2.b).
5. Jeden zawodnik nie może podczas Zawodów wystrzelić więcej niż 100 serii i mniej niż
40 serii.
6. Na torach głównych nie przeprowadza się serii próbnych, zaś tory otwarte
prowadzone są tylko 16 grudnia w godzinach 10:00-11:00. Zawodnicy mają do
dyspozycji tory treningowe podczas trwania całych Zawodów.
7. W przypadku remisu:
a. na miejscach 1–8 w klasyfikacji indywidualnej (równa liczba punktów,
dziesiątek, dziewiątek) strzelany jest baraż (1 strzała do środkowej tarczy w
czasie 20 s). W przypadku jednakowego wyniku punktowego decyduje
odległość od środka tarczy,
b. na miejscach 1–8 w klasyfikacji drużynowej (równa liczba punktów,
dziesiątek, dziewiątek) strzelany jest baraż (1 strzała wystrzelona przez
każdego z trzech zawodników wystawionych do barażu w czasie 60 s). W
przypadku jednakowego wyniku punktowego decyduje odległość od środka
tarczy najbliższej strzały,
c. na pozostałych miejscach we wszystkich klasyfikacjach zawodnicy lub
drużyny są klasyfikowani na tym samym miejscu.
8. Sędzia techniczny może dokonać kontroli sprzętu w dowolnej chwili zawodów.
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IV. Klasyfikacja
1. Uczestnicy zostaną sklasyfikowani w następujących konkurencjach:
Klasyfikacja drużynowa
(720 strzał wystrzelonych podczas 24 Godzin)
- łuki klasyczne
- łuki bloczkowe

Klasyfikacja indywidualna
(30 strzał wystrzelonych podczas Godziny)
- łuki klasyczne OPEN kobiet
- łuki klasyczne OPEN mężczyzn
- łuki bloczkowe OPEN kobiet
- łuki bloczkowe OPEN mężczyzn

2. Podczas rozgrywania Zawodów obowiązują cztery Rekordy Zawodów:
Rekord drużynowy
w konkurencji łuków
klasycznych
Rekord drużynowy
w konkurencji łuków
bloczkowych
Rekord indywidualny
w konkurencji łuków
klasycznych
Rekord indywidualny
w konkurencji łuków
bloczkowych

wynik drużyny uzyskany podczas 24
Godzin – 720 strzał

wynik jednego członka zespołu
uzyskany podczas jednej Godziny – 30
strzał – z zastrzeżeniem pkt. III.2.b.

ZLOTY LEV SHTURM
(UKR)
2010 r.
LITHUANA
(LTU)
2010 r.
Yaroslav Mokrynskyy
(UKR)
2011 r.
Viktoria Diakova
(UKR)
2012 r.

6944 pkt.

6924 pkt.

298 pkt.

296 pkt.

V. Nagrody
1. Za miejsca 1–4 we wszystkich konkurencjach przyznawane są dyplomy.
2. Nagrody są przyznawane w każdej z konkurencji:
Konkurencja
Miejsce
Nagroda*
1
3000 PLN
2
1000 PLN
Łuki klasyczne – drużyna
3
600 PLN
4
400 PLN
1
3000 PLN
2
900 PLN
Łuki bloczkowe - drużyna
3
500 PLN
4
300 PLN
1
Klasyfikacje indywidualne
2
Nagrody rzeczowe
3
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród w zależności od ilości startujących drużyn.

3. W przypadku pobicia rekordu drużynowego lub indywidualnego przewidziana jest
nagroda specjalna.
4. Nagrody pieniężne są wypłacane w gotówce po odjęciu należnego podatku.

VI. Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy startujący w Zawodach automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych imprezy (Zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).
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2. W przypadku nieporozumień wynikających z tłumaczenia niniejszego regulaminu,
wersja Polska jest nadrzędną.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Sędzia
Główny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad.
5. Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie pokrywają macierzyste kluby.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas trwania
zawodów.
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