
 

 
REGULAMIN 

MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS W ŁUCZNICTWIE 

JUNIORÓW MŁODSZYCH,  JUNIORÓW i MŁODZIEŻOWCÓW 

ZAMOŚĆ 1-2.09.2017 

 
 

1. CEL ZAWODÓW: 
- wyłonienie Mistrzów Zrzeszenia LZS na rok 2017 

- popularyzacja łucznictwa w Zrzeszeniu LZS  

- ocena aktualnego poziomu wyszkolenia sportowego zawodników Zrzeszenia LZS 

 

2. ORGANIZATORZY: 
Krajowe Zrzeszenie LZS przy współudziale: 

- Ministerstwa Sportu i Turystyki 

- Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie 

- Klubu Sportowego „AGROS” Zamość 

- Miasta Zamość 

 

3. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW: 
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8 

- zawody odbędą się w dniach 1-2.09.2017 r. 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW: 
01.09.2017 r.  (piątek) 

- do godz. 12.00 – przyjmowanie ekip (biuro klubu KS „AGROS” Zamość) 

- do godz. 13.00 – obiad 

- 13.30 – OFICJALNE OTWARCIE MISTRZOSTW 

- 13.45 – otwarte tory junior i junior młodszy 

- 14.15 – strzelanie odległości młodzieżowiec, juniorka i junior 2x70m,  juniorka młodsza i junior młodszy 2x60m 

 

02.09.2017 r.  (sobota) 

- 9.00 – otwarte tory junior, junior młodszy 

- 9.30 – strzelanie odległości młodzieżowiec, juniorka i junior 2x70m,  juniorka młodsza i junior młodszy 2x60m 

- 12.00 – OFICJALNE ZAKOŃCZENIA MISRZOSTW 

 

5. UCZESTNICTWO: 
W zawodach biorą udział zawodnicy i zawodniczki w kategoriach:  

• młodzieżowiec kobiet i mężczyzn (rocznik 1994-1996) 

• kategoria juniorek i juniorów (rocznik 1997-1999)  

• kategoria juniorek młodszych i juniorów młodszych (rocznik 2000-2001) -zawodnik musi posiadać opłaconą licencję 

PZŁucz, książeczkę sportowo-lekarską (zgodnie z regulaminem łucznictwa) oraz legitymację LZS z aktualnie 

opłaconymi składkami.   

 

6. KONKURENCJE: 
- Indywidualna 1440 WA w kategorii juniorek młodszych, juniorów młodszych, juniorek, juniorów i młodzieżowców 

- /2 x 70m/ w kategorii juniorek, juniorów oraz /2 x 60m/ w kategorii juniorek młodszych, juniorów młodszych 

 

7. OCENA WYNIKÓW: 
- indywidualnie w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn 



- punktacja klubów i województw na podstawie obowiązującego regulaminu zrzeszenia LZS 

- punktacja według klucza I-9, II-7, III-6, IV-5, V-4, VI-3, VII- 2, VIII-1 pkt. 

 

8. ZGŁOSZENIA: 
- Obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń poprzez system AZZ  do dnia 28.08.2017r. 

- Zamówienie wyżywienia i zakwaterowania do KS „AGROS” Zamość tel. 84 638 66 79, email: 

agrosks@poczta.onet.pl do dnia 25.08.2017.  

Wyżywienie i zakwaterowanie Bursa lub Hotel *** 

 

9. NAGRODY: 
- indywidualnie za miejsca I-III zawodnicy otrzymują medale oraz nagrody rzeczowe 

- w klasyfikacji klubów i województw w punktacji Zrzeszenia LZS za miejsca I-VI puchary 

 

10. SPRAWY FINANSOWE: 
- organizator pokrywa koszty organizacyjne zawodów  

- zakwaterowanie i wyżywienie zawodników oraz osób towarzyszących pokrywają kluby macierzyste 

- zabezpieczenie noclegów i wyżywienia zainteresowani uzgadniają z bezpośrednim organizatorem w zgłoszeniu 

imiennym do zawodów  

- za zamówione i niewykorzystane noclegi oraz wyżywienie płaci zamawiający. 

- koszt osobodnia 80 zł Bursa, 130 zł Hotel. 

- startowe 15 zł od zawodnika 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZŁucz.  

- organizator ma prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników 

- zawodnicy i osoby towarzyszące powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie (NNW i OC).  

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR 

Krajowe Zrzeszenia 

Ludowe Zespoły Sportowe 

mailto:agrosks@poczta.onet.pl

