
KOMUNIKAT ORGANIZATORA  

I rundy Pucharu Mazowsza Field 2021 

 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego 

 

1) Termin zawodów: 24-25.04.2021 

 

2) Cel zawodów: 

− Ocena poziomu sportowego  

− Wyłonienie zwycięzców  

− Otwarcie sezonu na torach otwartych  

−  

3) Miejsce: Ośrodek kolonijny Spółdzielni Usług Socjalnych (Łazy 84, 07-130 Łazy) 

 

4) Organizator:  

− Mokotowski Klub Łuczniczy „Strzała” 

− Warszawsko-Mazowiecki Związek Łuczniczy 

− Sklep łuczniczy Bowhunting.pl 

− Ośrodek kolonijny Spółdzielni Usług Socjalnych 

 

5) Kategorie:   

--  Dzieci 

--  Młodzik 

--  Kadet 

--  Seniorzy OPEN 

 

6) Konkurencje: 

− Łuki Barebow Open 

− Łuki Klasyczny Open 

− Łuki Bloczkowy Open 

− Łuki Instynktowny Open (Wyłącznie strzały karbonowe) 

 

7) Startowe:  Dzieci i młodzicy 30 zł , Kadet 50zł (70zł po terminie zgłoszenia), senior Open 70zł (100zł po 

terminie zgłoszenia) 

Opłata za nocleg 50zł/os, koszt wyżywienia (obiad, kolacja, śniadanie) 50zł,  sam obiad 20zł 

 

8) Zgłoszenia: do 21.04.2021 przez formularz zgłoszeniowy (https://goo.gl/forms/FIeVscJZFhr5XWSK2) lub pod 

adresem e-mail strzala@strzala.info 

 

9) Nagrody: miejsca 1-3 – medale w każdej z kategorii, miejsca 1-6 – dyplomy  

 

10) Inne: 

− Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.  

− Za rzeczy zagubione podczas zawodów Organizator nie odpowiada.  

− W zależności od liczby zgłoszonych zawodników program zawodów może ulec zmianie.  

− Podczas zawodów obowiązuje regulamin WA. 

− Podczas zawodów obowiązują obostrzenia pandemiczne Covid-19 

 

 

 

https://goo.gl/forms/FIeVscJZFhr5XWSK2
mailto:strzala@strzala.info?subject=Field%202019


Harmonogram zawodów: 

 

24/04/2021 (sobota) 

9:00 –  Rejestracja kat. dzieci i młodzicy 

9:20 – Otwarte tory 

9:50 – Oficjalne otwarcie zawodów dla kat dzieci i młodzików 

10:00 – Strzelanie konkursowe na odległościach nieoznaczonych 

11:30 – Strzelanie konkursowe na odległościach oznaczonych 

13:00 – Zakończenie zawodów w kat. dzieci i młodzików 

13:00 – Obiad 

13:30 –  Rejestracja kat. kadet, senior 

14:00 – Otwarte tory 

14:30 – Oficjalne otwarcie zawodów dla kat . kadet, senior 

15:00 – Strzelanie konkursowe na odległościach nieoznaczonych 

17:00 – Strzelanie konkursowe na odległościach oznaczonych 

20:00 – Kolacja 

 

25/04/2021 (niedziele) 

9:00 – śniadanie 

10:00 – Otwarte tory w kat. kadet, senior 

10:30 – strzelanie 1 rundy 

11:30 – strzelanie 2 rundy 

12:30 – strzelanie 3 rundy 

13:30 – strzelanie 4 rundy 

14:30 – strzelanie 5 rundy 

16:00 – zakończenie zawodów dla kat. kadet, senior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


