REGULAMIN
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w łucznictwie
w kat. juniorów i juniorów młodszych
K I E L C E 2015
1. Cel zawodów:
- wyłonienie Mistrzów Zrzeszenia LZS na rok 2015.
- popularyzacja łucznictwa w Zrzeszeniu LZS
- ocena aktualnego poziomu wyszkolenia sportowego zawodników Zrzeszenia LZS
2. Organizatorzy:
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Krajowe Zrzeszenie LZS
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Kielcach
- Klub Sportowy "Stella" Kielce - organizator bezpośredni
3. Termin i miejsce zawodów:
- zawody odbędą się w dniach 15-16 sierpnia 2015 r. na torach łuczniczych K.S."Stella"
4. Uczestnictwo:
W zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy w następujących kategoriach:
- juniorki i juniorzy rok urodzenia 1995-1997
- juniorki młodsze i juniorzy młodsi rok urodzenia 1998-2000
Zawodnik musi posiadać opłaconą licencję PZŁucz, aktualne badania lekarskie oraz
legitymację LZS z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.
5. Konkurencje:
- Indywidualna ŁAB w kategorii juniorek, juniorów, juniorek młodszych i juniorów
młodszych
- w mixtach w kategoriach junior, junior młodszy
6. Program zawodów:
15 sierpnia /sobota/

16 sierpnia / niedziela/

godz. 13.oo - odprawa techniczna
godz. 14.oo - Uroczyste otwarcie Mistrzostw
godz. 14.3o - otwarte tory
godz. 15.oo - strzelanie odległości 90 / 70 / 60
godz. 8.3o - otwarte tory
godz. 9.oo - strzelanie odległości 50/ 40/ 30
godz. 12.oo - pojedynki Mikstów
godz. 14.oo - uroczyste zakończenie zawodów.

7. Zgłoszenia do zawodów
- obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń przez AZZ od 14 lipca do 8 sierpnia 2015r
8. Ocena wyników:
- indywidualnie w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn oraz mikstach
- punktacja klubów i województw wg. klucza 1-8 tj. I m -8 pkt., II m – 7 pkt. III -6 pkt. itd.
9. Nagrody:
- indywidualnie za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymują medale, za miejsca 1-6 dyplomy
- mixty za miejsca 1-3 otrzymują medale w juniorach i juniorach młodszych
- zespołowo w relacji klubów i województw za miejsca 1-6 puchary plus dyplomy
10. Zgłoszenia do zawodów:
- obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń przez AZZ od 14 lipca do 08 sierpnia br.
11. Zakwaterowanie i wyżywienie:
- Hotel Klubu Sportowego "Stella" w Kielcach ul Krakowska 374
Koszt osobodnia wynosi 75 zł. /nocleg – 30zł. / wyżywienie 45- śniadanie 12,5,- obiad 20,kolacja 12,5. Zamówienia z potwierdzeniem płatnika na noclegi i wyżywienie należy
kierować na adres klubu
Uwaga - Krajowe Zrzeszenie LZS dofinansowuje wyżywienie dla zawodników 20zł dziennie.
12. Sprawy finansowe:
- organizator pokrywa koszty organizacyjne zawodów
- zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i osób towarzyszących pokrywają
zainteresowani.
13. Postanowienia końcowe:
- prawo interpretacji niniejszego regulaminu posiada bezpośredni organizator
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży,
uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
- w czasie zawodów obowiązuje Regulamin Łucznictwa Tarczowego wyd.VIII.
Krajowe Zrzeszenie LZS informuje, że wyniki indywidualne za miejsca I-VIII uzyskane
w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS zaliczane będą współzawodnictwa
województw w sporcie za 2015r..
Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe

