Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Ruda Śląska
ul. Tunkla 8; 41-707 Ruda Śląska
REGON 241388462 NIP 641-249-02-12
tel. 784 047 373 e-mail: uksgrot@gmail.com www.uksgrot.com

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II Otwarty Puchar Rudy Śląskiej
w Łucznictwie Dzieci i Młodzików

1. TERMIN MIEJSCE:
13 maj 2018 r. (niedziela)
Tory łucznicze UKS „GROT” Ruda Śląska, ul. Tunkla 8, 41-707 Ruda Śląska
2. ORGANIZATOR:
UKS „GROT” Ruda Śląska – organizator bezpośredni
Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej
3. UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez kluby z podziałem
na następujące kategorie wiekowe:
 młodzicy starsi rocznik 2003
 młodzicy rocznik 2004, 2005
 dzieci starsze rocznik 2006, 2007
 dzieci młodsze rocznik 2008 i młodsi (tylko łuki apacz)
4. KONKURENCJA:
 młodzików starszych – 50m (12 serii - tarcza 122 cm) i 30m (12 serii - tarcza 80 cm),
 młodzików - 40m (12 serii - tarcza 122 cm) i 20m (12 serii - tarcza 80 cm),
 dzieci starsze–25m, 20m (po 6 serii - tarcza 122 cm), 15m i 10m (po 6 serii - tarcza 80 cm).
 dzieci młodsze - 10m (2*6 serii - tarcza 122 cm)
 klubowa –dwa najlepsze wyniki w kat. młodzik (2003-2005) + dzieci st. + dzieci mł.
5. TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA
za miejsca 1-3 medale
za miejsca 1- 8 dyplomy
za miejsca 1 – 6 w kat. klubowej puchary oraz dyplomy
6. STARTOWE:
Opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 20 zł.
7. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach z podziałem na kategorie wiekowe należy przesłać na
adres uksgrot@gmail.com do dnia 08.05.2018 r. Kontakt telefoniczny 784 047 373
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8. PROGRAM ZAWODÓW:
13 maj 2018 r. – niedziela
godz. 10:00 – otwarcie zawodów
godz. 10:15– rozpoczęcie strzelań
godz. 15:00 - zakończenie zawodów
9. INNE POSTANOWIENIA:
 Każdy zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej.
 Zawodnicy winni posiadać zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w zawodach oraz
legitymację szkolną (bądź inny dokument) z datą urodzenia.
 W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników organizator zastrzega sobie prawo
ograniczenia liczby uczestników do ilości na jaką pozwolą warunki techniczne lub do
zmiany miejsca organizacji zawodów o czym powiadomi zainteresowane kluby.
 Uczestnicy zawodów winni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Organizator nie
będzieponosił odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa.
 Organizator w ramach startowego zapewnia poczęstunek, ciepły posiłek oraz zimne i ciepłe
napoje.

