Serdecznie zapraszamy na: Międzynarodowe Zawody Łucznicze 3D „Sitnica 2016”.

1. Organizator:
- Rypiński Klub Łuczniczy
- Miasto Rypin
- PMTarget.pl
- Starostwo Powiatowe Rypin

2. Termin: 17.06.2017 r
3. Miejsce:
Gminny Ośrodek Wczasowy Sitnica, 87-515 Rogowo Sitnica 30.

4. Cel zawodów:
- Integracja środowiska łuczniczego,
- Popularyzacja łucznictwa,
- Zachęcenie młodzieży i dorosłych do uprawiania łucznictwa,
- Ocena poziomu postępów treningowych.

5. Rodzaj zawodów:
- Zawody 3D (sobota). Jedno obejście z 28 celami.

6. Punktacja:
a) Łuki tradycyjne: System punktowania IFAA
Trzy pola punktowania (nie ma 11)
System ten pozwala łucznikowi wystrzelić maksymalnie do 3 strzał.
- Łucznik strzela pierwszą strzałą w przypadku trafienia punktacja :
20-18-16
- Jeśli nie trafia w „cel” pierwszą strzałą może użyć drugiej strzały. Druga strzała – punktacja : 14-12-10
- Jeśli nie trafia w „cel” drugą strzałą może użyć trzeciej strzały. Trzecia strzała – punktacja :
8-6-4
b) łuki olimpijskie:
- Trzy pola punktowania (nie ma 11)
- System ten pozwala łucznikowi wystrzelić maksymalnie do 3 strzał.
- - Łucznik strzela pierwszą strzałą w przypadku trafienia punktacja :
- 20-18-16
- - Jeśli nie trafia w „cel” pierwszą strzałą może użyć drugiej strzały. Druga strzała – punktacja :
- 14-12-10
- - Jeśli nie trafia w „cel” drugą strzałą może użyć trzeciej strzały. Trzecia strzała – punktacja :
- 8-6-4
- c) Łuki bloczkowe:
- Trzy pola punktowania (nie ma 11)
- System ten pozwala łucznikowi wystrzelić maksymalnie do 3 strzał.
- - Łucznik strzela pierwszą strzałą w przypadku trafienia punktacja :
- 20-18-16
- - Jeśli nie trafia w „cel” pierwszą strzałą może użyć drugiej strzały. Druga strzała – punktacja :
- 14-12-10
- - Jeśli nie trafia w „cel” drugą strzałą może użyć trzeciej strzały. Trzecia strzała – punktacja :
- 8-6-4

7. Uczestnicy:
- Zawodnicy zrzeszeni, zawodnicy nie zrzeszeni oraz wszystkie osoby zainteresowane łucznictwem

8. Kategorie sprzętowe:
- Łuk tradycyjny - łuk drewniany lub laminat bez okna, wykonany bez półki lub z wcięciem w
majdanie nie większym niż średnica strzały używanej do tego łuku w najwęższym miejscu promienia
(pomiar dokonuje się w miejscu uchwytu łuku), a strzała nie może dotykać osi symetrii łuku, bez
celownika i innych znaków celowniczych, bez spustu, można używać ochrony palców, strzały
wyłącznie drewniane z opierzeniem naturalnym, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych
materiałów.
- Łuk typu hunter – wszystkie z oknem, jednorodne lub składane, współczesne łuki wykonane
częściowo lub w całości z materiałów nienaturalnych z tzw. Uchwytem pistoletowym wykonanym z
drewna, cięciwa z dowolnych materiałów, strzały dowolne, opierzenie dowolne, groty tarczowe,
osady wykonane z dowolnych materiałów, dozwolone są półki pod strzałę wykonane ze skóry,
drewna, rogu, włosia lub z innych materiałów.
Strzelanie wg:

- dystans od niebieskiego palika – młodzież 15-20 oraz dorośli 20+
- dystans od żółtego palika – dzieci do 15 lat.
- z podziałem na płeć.
- Łuk olimpijski – łuk składany lub nie, z osprzętem (celownik, stabilizator)
Strzelanie wg:
- dystans od czerwonego palika – młodzież 15-20 oraz dorośli 20+
- dystans od żółtego palika – dzieci do 15 lat.
- z podziałem na płeć.
- Łuk bloczkowy:
- HU: (stabilizator do 12”,celowniki i przezierniki bez możliwości regulacji w trakcie
zawodów),
- CU: (stabilizator dowolny, możliwość regulacji przyrządów celowniczych)
strzelanie wg:
- dystans od czerwonego palika (wszyscy zawodnicy)
- z podziałem na płeć.
Na potrzeby Ligi Północ przy publikacji wyników uwzględnimy wszystkie kategorie sprzętowe i
wiekowe.

9. Kategorie wiekowe i opłata startowa:
- Dzieci do 15 roku życia; Opłata zgodna z cennikiem Warmińskiej Grupy Łuczniczej
- Młodzież 15-20 lat;
Opłata zgodna z cennikiem Warmińskiej Grupy Łuczniczej
- Dorośli powyżej 20 lat; Opłata zgodna z cennikiem Warmińskiej Grupy Łuczniczej
-

10. Program zawodów:

godz. 8:30 -9:30 rejestracja zawodników i trening,
godz. 9:30 -10:00 podział na grupy,
godz. 10:00 -15:30 rozgrywka,
godz. 15:30 – obiad,
godz. 16:00 – 17:00 turniej dla chętnych o „ZŁOTĄ STRZAŁĘ” z bardzo atrakcyjnymi nagrodami,
godz. 17:00 uroczystość zakończenia zawodów, wręczenie medali, nagród rzeczowych oraz
dyplomów,
godz. 17:30 poczęstunek, ognisko, integracja.
Czas jest orientacyjny i może ulec zmianie.

11. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 12.06.2015 r
W razie pytań pisać na adres: piotr.g8@op.pl lub marioh@poczta.onet.pl. W tytule maila : „Zawody
3D” lub kontaktować się pod numerami telefonów:
501 317 250 – Piotr
604 481 442 - Mariusz

12. Nagrody i wyróżnienia:
- Za miejsca I-III: medale, statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe.
- Dla wszystkich uczestników medale okolicznościowe.

13. Inne:
- OGRANICZONA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW DO 200 (LICZY SIĘ DATA REJESTRACJI),
REJESTRACJA DO 09.06.2017 r.

- Jeśli w danej kategorii startuje mniej niż 6 osoby, to osoby te zostaną przypisane do innej najbliższej
kategorii.
- Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione na terenie gdzie
rozgrywane będą zawody.
- W przypadku małej frekwencji będzie zmniejszona ilość kategorii.
- Po zakończonych zawodach poczęstunek!!!

14. Noclegi:
- Hotel MOSiR ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin tel:(54) 280-21-68, (54) 280-20-07
- Gminny Ośrodek Wczasowy nad jeziorem Sitnica 87-515 Rogowo Sitnica 30, tel: 54 280 1618,
601 805 763
- Hotel Level, ul. Mławska 48, 87-500 Rypin, tel: 54 233 7229, meil: recepcja@hotellevel.eu

15. Poczęstunek na zawodach jest bezpłatny dla zawodników.
Prosimy o jak najwcześniejsze zgłoszenie zawodników w celu sprawnego przygotowania poczęstunku.

16. Regulamin zawodów:
Wszyscy łucznicy oraz osoby towarzyszące muszą stosować się do poleceń trenera lub osoby
prowadzącej strzelanie. Nie wolno stosować dalmierzy i przyrządów pomocnych w określeniu
odległości.
§Strzelanie można prowadzić tylko z wyznaczonej linii strzelań i tylko na sygnał kierownika grupy.
§Po oddaniu serii strzał zawodnicy schodzą z linii strzelań poza linię oczekiwania i na sygnał
kierownika grupy wszyscy razem udają się do tarcz po strzały.
§Strzały należy wyjmować z maty zwracając uwagę na osoby stojące obok tak by wyszarpnięta strzała
nikogo nie zraniła.
§Strzały można wyjąć dopiero po policzeniu i zapisaniu punktów
§Przebywanie przed linią strzelań nawet z boku lub obok tarczy jest zabronione.
§Celowanie łukiem do ludzi zwierząt i rzeczy materialnych jest surowo zabronione.
§Nigdy nie należy strzelać w górę by zobaczyć jak wysoko poleci strzała (spadającej strzały nie widać i
może ona kogoś ugodzić).
§Nie wolni chodzić lub biegać w poprzek toru w czasie strzelania.
§Podczas strzelania nie wolno nikomu przebywać w pasie bezpieczeństwa (100 m za tarczami).
§Jeśli zostaną stwierdzone pęknięcia łuku jego ramion czy uszkodzenia cięciwy, zawodnik powinien
fakt ten kierownikowi grupy. Dalsze używanie uszkodzonego sprzętu jest zabronione.
§W razie jakiegokolwiek wypadku należy natychmiast zawiadomić służby medyczne, w czasie
zawodów zostanie zapewniona opieka medyczna.
Dzieci do lat 15 biorą udział w zawodach ( na trasie zawodów) pod opieką rodziców lub opiekunów.
Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany godziny rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia zawodów.

W RAZIE ZŁEJ POGODY ZAWODY NIE ZOSTANĄ ODWOŁANE.
W CZASIE ZAWODÓW OBOWJĄZUJE KATEGORYCZNY ZAKAZ SPOŻYWANIA
ALKOHOLU.

Link do rejestracji: PMtarget.pl

