
     

 

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 

 

Zakończenie Sezonu oraz IV runda w cyklu zawodów „Turniej o Złotą strzałę” w dniu 

08.10.2022 r. na torze kolarskim 

Klubu Sportowego „ Społem” 91-425 Łódź ul. Północna 36 

 

1. Termin:  08.10.2022 r. 

2. Cel zawodów:  ocena poziomu sportowego zawodników 

3. Miejsce :  tor kolarski KS SPOŁEM. 

4. Organizator :              KS „SPOŁEM” w Łodzi, OZŁucz w Łodzi, Łódzka Federacja Sportu 

5. Uczestnictwo :  zawodnicy zgłoszeni przez kluby. 

6. Konkurencja :  2 x 70 m dla seniorów i juniorów,  2 x 60 m juniorów młodszych,                  

                                       młodzików ŁB (40 m i 20 m) i dzieci ŁCD (25, 20, 15, 10). 

7. Nagrody :  Medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich kategorii. 

8. Zgłoszenia :            lucznictwo@ksspolem.pl  -   do 04.10.2022 r.  

9. Uczestników zawodów obowiązuje ubezpieczenie we własnym zakresie. 

10. Za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym organizator nie odpowiada. 

11. Na torach zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu. 

12. W zależności od ilości zgłoszonych zawodników program zawodów może ulec zmianie.         

13. „ Turniej o Złotą Strzałę” to cykl zawodów planowanych w terminach : I runda 

14.05.2022, II runda 18.06.2022, III runda 11.09.2022, IV runda 08.10.2022.  Po 

zakończeniu cyklu zawodów, przewidziane puchary dla najlepszych oraz nagrody rzeczowe.                                                                                                                   

14. Opłata startowa : kategoria dzieci – 10.00 zł, kategoria młodzik – 15.00 zł, 

senior, młodzieżowiec, junior, junior młodszy – 20.00 zł 

W czasie zawodów obowiązuje Regulamin Łucznictwa wydanie IX. 
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PROGRAM  ZAWODÓW 

08.10.2022 r. 

                                       -  9.00 – 9.30                 otwarte tory dla OPEN na 70 m i dla                            

                                                      juniorów młodszych na 60 m, K i M, 

                                       -  9.30 – 11.30               strzelanie na 2 x 70 m i 2 x 60 m,                                                                                                                                               

                                       - 12.00                           zakończenie zawodów dla kategorii OPEN i juniorów  

                                                                             młodszych.                         

-  11.30 - 12.00  otwarte tory dla młodzików 40 m  i dzieci ŁCD 25m 

-  12.00 - 14.00  strzelanie ŁB (młodzicy), ŁCD (dzieci) 

-  14.30   zakończenie zawodów dla młodzików i dzieci                                                                                                                                                                        

 

                                                                                  

 

  Organizator 

 

KS SPOŁEM 

 

 


