
  Komunikat organizacyjny  

 

1) termin : niedziela, 14.12.2014  

2) cel zawodów : ocena poziomu sportowego, integracja środowiska łuczniczego, pozyskanie 

punktów w klasyfikacji generalnej Grand Prix Żoliborza 

3) miejsce : hala gimnastyczna SP 65 ul. Mścisławska 1 (dzieci, młodzicy, młodziczki),  

salka w piwnicy (dzieci młodsze) 

4) organizator : Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”, Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawa 

5) uczestnictwo : Zawodnicy zgłoszeni przez kluby w kategorii dziecko, młodzik starszy oraz młodzik 

6) konkurencje:  

• Dzieci 10 serii x3 strzały 15m (tarcza 80 cm)   

• Młodzik 10 serii x3 strzały 15m (tarcza 60 cm)   

• Młodzik starszy 10 serii x3 strzały 15m (tarcza 40 cm)    

* Dziecko młodsze  (klasyfikacja pozakonkursowa, roczniki 2005 i młodsi): 10 serii x 3 strzały  na odległości 

10m, tarcza 80 cm 

W czasie przerw dodatkowe konkurencje strzeleckie dla chętnych – konkursy niespodzianki, strzelania 

drużynowe itp. 

 

7) startowe : 5 zł od zawodnika  

8) zgłoszenia : prosimy o wstępne zgłoszenia imię nazwisko ROCZNIK i kat. wiekowa 

na adres email: marymont@marymont.waw.pl 

UWAGA! EKIPA KTÓRA NIE DOKONA WSTĘPNEJ REZERWACJI LICZBY STARTUJĄCYCH 

ZAWODNIKÓW NIE ZOSTANIE DOPUSZCZONA DO ROZGRYWEK 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA LICZBY STARTUJĄCYCH 

ZAWODNIKÓW ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ POJEMNOŚĆ SALI GIMNASTYCZNEJ 

9) inne:  

- VI Runda GPŻ: nagrody – medale za miejsca 1-3, dyplomy za miejsca 1-6 w każdej z kategorii  

- klasyfikacja generalna GPŻ – puchary za miejsca 1-3, nagrody rzeczowe 

*kategoria Dziecko młodsze otrzymuje medale za miejsca 1-3, dyplomy za miejsca 1-6 oraz słodycze 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły zawodów 

- zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez kluby sportowe we własnym zakresie 

- WSTĘP NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ TYLKO W OBUWIU SPORTOWYM 

 

 

Planowany program zawodów 

13:30 Przyjazd i rejestracja zawodników - PROSIMY O PRZYBYCIE DOKŁADNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ  

14:00 Tory otwarte 

14:15 Strzelanie konkursowe we wszystkich kategoriach 

19:00 Zakończenie i dekoracja zwycięzców 
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Sposób liczenia klasyfikacji generalnej Grand Prix Żoliborza w łucznictwie 

1) Każde zajęte przez zawodnika miejsce w rundzie daje 1 punkt  

(np. zajął ostatecznie w poszczególnej rundzie 1 miejsce = 1 punkt,  

5 miejsce = 5 punktów, itd.) 

2) Ideą przewodnią jest uzyskanie JAK NAJMNIEJSZEJ LICZBY punktów aby wygrać. 

3) Do klasyfikacji generalnej zlicza się TRZY NAJNIŻSZE wyniki punktowe (czyli trzy 

najwyżej zajęte miejsca) uzyskane przez zawodników ze wszystkich rund w których 

startowali 

4) Jeśli liczba rund w których startował zawodnik jest mniejsza niż trzy, wtedy zawodnik 

nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji generalnej. 

 

Przykład 

 

NAZWISKO IMIĘ           zajmowane miejsca w poszczególnych rundach - punkty 

    I II III IV V IV 

Przykładowy Jan  5. 1. 33. 15. 1. 10. 

Wzorzysty Wiesiek  10. 10. 11. 11. 3. 33. – nie strzelał 

Jan Przykładowy uzyskał 5 punktów z I Rundy, i po 1 punkcie z  rundy II i V, czyli 

razem 7 punktów. 

Wiesiek Wzorzysty uzyskał po 10 punktów z I i II Rundy, a 3 punkty z rundy V, czyli 

razem 23 punkty.  

Janek ma mniej punktów, a więc wygrał z Wieśkiem. 

 

 

                      
 

www.marymont.waw.pl      email: marymont@marymont.waw.pl 

http://www.marymont.waw.pl/

