
 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XV Międzynarodowego Memoriału  Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie 

22-23.05.2021 r. Warszawa,  Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”  
http://www.nowakowskimemorial.org.pl/ 

 

   
 

1. Cel zawodów: 

• Uczczenie pamięci znakomitego trenera i wychowawcy Mieczysława Nowakowskiego 

• Popularyzacja łucznictwa 

• Uzyskiwanie norm wynikowych na klasy sportowe 

• Uzyskiwanie minimów kwalifikacyjnych do kadry narodowej 

• Ocena poziomu sportowego szkolonych zawodników 

2. Termin i miejsce: 

• 22-23.05.2021 r. Warszawa, tory łucznicze OSiR Żoliborz, MARYMONT, ul. Potocka 1 

3. Organizator: 

• Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont” 

• WMZŁucz 

• Firma ŁUKSPORT 

4. Uczestnictwo: 

• łuki klasyczne  – seniorki, seniorzy, juniorki, juniorzy, juniorzy młodsi, juniorki młodsze, w kategorii 

junior młodszy dopuszczeni do startu będą młodzicy rocznik 2007. 

• łuki bloczkowe – kobiety, mężczyźni 

• łuki barebow – kobiety, mężczyźni 

5. Konkurencje: 

• Seniorzy, seniorki –  łuki klasyczne –  2 x 70 m 

• Juniorzy, juniorki – łuki klasyczne  - 2 x 70 m  

• juniorzy młodsi, juniorki młodsze, łuki klasyczne – 2 x 60 m  

• Kobiety i mężczyźni łuki bloczkowe  –  2 x 50 m  

• Kobiety i mężczyźni łuki barebow – 2x 50 m   

Strzelania we wszystkich kategoriach prowadzone będą w seriach 6 strzałowych, czas serii 4 min. 

6. Program zawodów: 

 

22.05.2021 r., sobota 9:30  otwarte tory - kategoria  juniorki mł., juniorzy mł.  

łuki klasyczne 

10:00  strzelania konkursowe  kategoria  juniorki mł., juniorzy mł. 

      łuki klasyczne, 2 x 60 m 

 

14.00 Ceremonia otwarcia zawodów, wręczenie nagród w 

kategorii junior młodszy, łuki klasyczne 

 

14:45 otwarte tory - kategorie: kobiety, mężczyźni, łuki bloczkowe i 

barebow 

15.15  strzelanie konkursowe  łuki barebow 2 x 50 m 

     łuki bloczkowe 2 x 50 m 

18.30   Ceremonia wręczenia nagród w kat. łuki bloczkowe, 

  łuki barebow 

 

23.05.2021 r., niedziela 9.30  otwarte tory - kategorie: seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki, 

łuki klasyczne  

10.00  strzelanie konkursowe  łuki klasyczne - 2 x 70 m 

      

14:15 Ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie nagród w 

kategorii łuków klasycznych 
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  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie zawodów.   

 

7. Nagrody i wyróżnienia: 

• We wszystkich kategoriach: miejsca I-III puchary, nagrody rzeczowe, nagrody specjalne 

ufundowane przez sponsorów, miejsca I-VI dyplomy.  

• Nagrody finansowe ufundowane przez LKS Łucznik Żywiec w łukach klasycznych open 

(oddzielnie mężczyźni i kobiety): I miejsce – 1500 zł. II miejsce – 700 zł, III miejsce 300 zł 

8. Zakwaterowanie: 

Organizator NIE POŚREDNICZY w rezerwacji miejsc noclegowych. Kluby proszone są o jak 

najszybsze rezerwowanie miejsc we własnym zakresie.  

9. Zgłoszenia: 

Termin zgłoszenia do 13.05.2021 r. 

Kluby i zawodników indywidualnych prosimy o zgłaszanie przez formularz na stronie 

internetowej: https://forms.gle/KTUbdfY829keTayz5  
10. Inne: 

a. W zawodach obowiązuje niniejszy regulamin i regulamin PZŁucz. 

b. Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby 

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów 

d. Każdego zawodnika obowiązują aktualne badania lekarskie wymagane przepisami  PZŁucz 

e. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi 

10.    Zasady finansowania: 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator, koszty udziału startujące Kluby. 

• Startowe zgodne z regulaminem PZŁucz. - 70 zł, dla juniorów młodszych - 30 zł 

Ewentualne pytania prosimy kierować: e-mail: info@luksport.pl tel.: 604 291 680 Adam Pazdyka 

Strona internetowa Stowarzyszenia „Łuczniczy Marymont”: www.marymont.waw.pl 

 
UWAGA! W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi rozprzestrzenianiem się wirusa 

Covid-19 uczestnicy zawodów będą zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad 

nałożonych rozporządzeniami Ministra Zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów.  
 
   

   

Zawody wspierają:     
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Warszawa, 06-05-2021 r.  

 

Informacja Administratora Danych Osobowych dla Uczestników zawodów sportowych „XV 

Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie”  

 

1.Administratorem państwa Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont” z 

siedzibą w Warszawie, 01-652 ul. Potocka 1. Kontakt z ADO możliwy jest za pomocą formularza 

kontaktowego na stronie: http://www.marymont.waw.pl/kontakt lub pod adresem email: 

marymont@marymont.waw.pl. 

2. Zbierane dane osobowe Uczestników, wymagane są przepisami Polskiego Związku Łuczniczego, jako 

niezbędne do przeprowadzenia zawodów sportowych i sporządzenia na ich zakończenie protokołu 

końcowego, co obejmuje:  

· Nazwisko i Imię,  

· nr licencji,  

· rocznik,  

· płeć,  

· nazwę Klubu i miasto  

· konkurencję, w której startuje oraz uzyskane wyniki.  

 

3. Wizerunek Uczestników, utrwalany w trakcie zawodów w postaci zdjęć i filmów, może być 

publikowany na stronie www ADO i profilach ADO w mediach społecznościowych.  

4. Dane osobowe Uczestnika Zawodów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Usługobiorca współpracuje przy 

realizacji usługi, w tym: · Polski Związek Łuczniczy i Warszawsko-Mazowiecki Związek Łuczniczy, · 

Ianseo.net – portal do publikacji wyników zawodów łuczniczych i innych informacji o tych zawodach, · 

media relacjonujące zawody sportowe.  

6. Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo, z racji prowadzenia przez ADO archiwum wyników 

Zawodów Sportowych.  

7. Uczestnikom zawodów przysługuje prawo dostępu do jego/jej danych osobowych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

8. Uczestnicy zawodów mają prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych w związku 

z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

mailto:marymont@marymont.waw.pl

