XIV Międzynarodowe 24-godzinne
Zawody Łucznicze
24-godzinne Zawody Łucznicze są imprezą, której formuła rozgrywania
jest unikatowa na skale międzynarodową. Odejście od klasycznych zasad
rywalizacji jest nie tylko czymś innym, wartym spróbowania, jest w pewnym
sensie sprawdzianem wytrzymałości fizyczno-psychicznej każdego zawodnika.
Udział w zawodach biorą drużyny składające się z 3 bądź 4 zawodników w
oddzielnej klasyfikacji dla łuków olimpijskich i bloczkowych. Skład drużyny jest
dowolny tzn. może składać się z kobiet i mężczyzn każdej kategorii wiekowej.
Cała rywalizacja rozgrywana jest na dystansie 18 metrów i składa się z
wystrzeleniu przez zespół 240 trzystrzałowych serii w ciągu doby.

1-2 grudnia
2018r.
Hala sportowa, Radzymin

Więcej informacji, regulamin, formularz zgłoszeniowy:

archery24.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Nazwa zawodów : XIV MIĘDZYNARODOWE 24-GODZINNE ZAWODY ŁUCZNICZE
2. Termin i miejsce: 1-2.12.2018 r.
Hala Sportowa Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, al. Jana Pawła II 20 Radzymin
3. Organizator: KS „ROKIS” Radzymin, e-mail: info@archery24.pl
4. Cel zawodów: przygotowanie zawodników do najważniejszych imprez sezonu halowego,
ocena poziomu sportowego krajowej czołówki w rywalizacji międzynarodowej.
5. Zawody zostaną rozegrane na dystansie 18 m wg Regulaminu Zawodów dostępnego na
oficjalnej stronie.
6. Uczestnictwo: Zawodnicy łuków klasycznych i bloczkowych. Drużyna składa się z 3 lub 4 osób.
Rocznik 2002 i starsi (Regulamin Zawodów pkt. II.2), bez względu na płeć. Dopuszcza się
drużyny narodowe, klubowe i mieszane.
7. Na zawodach obowiązuje strój sportowy (klubowy lub kadrowy) i zmienione obuwie
sportowe.
8. Ubezpieczenie zawodników w czasie zawodów we własnym zakresie.
9. Zgłoszenia za pośrednictwem oficjalnej strony (http://archery24.pl/) od 31.10.2018r. do
20.11.2018r. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłacenie opłaty startowej na konto
organizatora:
30 1020 1042 0000 8102 0175 4142
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „ROKIS”
Al. Jana Pawła II 20
05-250 Radzymin
10. dniu zawodów organizator zapewnia miejsce do wypoczynku (sala z materacami), napoje
zimne i gorące. Śpiwory/koce we własnym zakresie.
11. W przypadku zamówienia posiłków (sobota - obiad (20PLN), kolacja(15PLN), niedziela śniadanie(15PLN)) wpłata dodatkowej opłaty 50zł od jednego zawodnika.
12. Startowe: 400 PLN (100€) od drużyny, w przypadku zgłoszenia po terminie 650 PLN (150€).
13. Nagrody:
Konkurencja

Łuki klasyczne – drużyna

Łuki bloczkowe - drużyna

Klasyfikacje indywidualne

Miejsce
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Nagroda*
2500 PLN
1000 PLN
500 PLN
400 PLN
2500 PLN
1000 PLN
500 PLN
400 PLN
Nagrody rzeczowe

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród w zależności od ilości startujących drużyn.

PROGRAM ZAWODÓW
30.11.2018
01.12.2018

02.12.2018

- godz. 18:00 - 20:00 - trening oficjalny
- godz. 10:00 - możliwość strzelania treningowego, odprawa kierowników ekip
- godz. 11:30 - uroczyste otwarcie zawodów
- godz. 12:00 - rozpoczęcie strzelania konkursowego
- godz. 12:00 - zakończenie strzelania konkursowego (ewentualne baraże)
- godz. 13:00 - zakończenie zawodów

