IV Mistrzostwa Polski Leśników w Łucznictwie 3D
o puchar
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
REGULAMIN
ORGANIZATOR: Nadleśnictwo Warcino
Współorganizatorzy: Sekcja Łucznicza Koła Leśników Wydziału Leśnego UP w Poznaniu,
Stowarzyszenie Noteccy Łucznicy
DATA: 26 września 2020 – SOBOTA
Turniej przeznaczony dla pracowników Lasów Państwowych, Parków Narodowych,
studentów wydziałów leśnych, uczniów szkół średnich leśnych, osób legitymujących się
wykształceniem leśnym, członków sekcji łuczniczych działających przy wydziałach i
szkołach średnich leśnych, pracowników Zakładów Usług Leśnych oraz dodatkowa
kategoria w roku 2020 myśliwi nie mający wykształcenia leśnego zrzeszeni w Polskim
Związku Łowieckim lub Polskim Stowarzyszeniu Myślistwa Łuczniczego.
MIEJSCE:

LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY „LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE”
Nadleśnictwo Warcino

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA TURNIEJU:
1. Na terenie zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
2. Dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników, w trakcie sesji 3D, poruszanie się po terenie
możliwe będzie po wyznaczonych ścieżkach tylko przez zawodników oraz obsługę.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników na mistrzostwach, zawody odbędą się bez
publiczności
4. Wymagana ilość strzał – minimum 6.
5. Turniej odbywa się niezależnie od warunków pogodowych.
6. W przypadku złamania zasad (zwłaszcza nr 1) organizator zastrzega sobie prawo do
wyproszenia takiej osoby i automatycznej dyskwalifikacji.
OGÓLNE ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA TURNIEJU:
1. Podczas rozgrywek na terenie mistrzostw obecny będzie ratownik medyczny, mający
za zadanie udzielanie pomocy medycznej wszystkim uczestnikom biorących udział w
zawodach.
2. W trakcie zapisów zawodnicy powinni ustawić się w kolejce z zachowaniem
dwumetrowego dystansu.
3. Każdy z zawodników zobowiązany będzie do wypełnienia ankiety na temat stanu
swojego zdrowia, w celu wykluczenia ewentualnych zachorowań oraz zapewnienia
bezpieczeństwa podczas zawodów.

4. Po każdym strzelaniu prowadzący grupę lub osoba przez niego wyznaczona zobowiązana
będzie do zdezynfekowania maty strzeleckiej.
5. Na terenie Mistrzostw wyznaczony zostanie punkt wydawania posiłków, w którym:
- wyznaczony będzie punkt z płynem do dezynfekcji.
- zawodnik przed odbiorem posiłku powinien zdezynfekować ręce, w wyznaczonym do tego
punkcie,
- zawodnicy powinni ustawiać się w kolejce z zachowaniem dwumetrowego dystansu
6. Jeśli uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z
objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien
niezwłocznie udać się do wyznaczonego przez organizatora miejsca na terenie mistrzostw
ROZKŁAD JAZDY:
1. 8:00-9:45- REJESTRACJA ZAWODNIKÓW
2. 10:00- ROZPOCZĘCIE Mistrzostw – trasa długości ok 4 km – 28 celów
3. ok godz. 16:00- KONIEC STRZELANIA + PRZERWA OBIADOWA
4. ok. godz.16.50- KONKURENCJA INDYWIDUALNA DLA CHĘTNYCH
”LONG SHOT”
5. ok godz.17:00 WRĘCZENIE PUCHARÓW I DYPLOMÓW

KATEGORIE SPRZĘTOWE:
1. Łuki tradycyjne i historyczne bez osprzętu– bez celowników, stabilizatorów,
obciążników – (jednoczęściowe bez okna, bez półki).Dopuszcza się naturalne podpórki pod
strzałę, oznaczenie miejsca osadzenia strzały na cięciwie. Nie dopuszcza się – okna, półek
większych niż średnica strzały, znaków, nacięć lub stałych oznaczeń odległości na majdanie
wystających i nie wystających poza majdan lub cięciwę mogących pełnić rolę celownika.
Strzały drewniane.
2. Łuki typu hunter i sportowe – dozwolone celowniki, stabilizatory, klasyczne, naturalne,
tradycyjne z półką, hunter, sportowe, olimpijskie – z wyłączeniem łuków bloczkowych).
Dopuszczalne są półki/podpórki pod strzałę, oznaczenie miejsca osadzenia strzały na
cięciwie, znaki, nacięcia lub stałe oznaczenia. Strzały dowolne, groty tarczowe.
3. Łuki bloczkowe– obowiązuje bezwzględny zakaz używania dalmierzy i jakichkolwiek
przyrządów do pomiaru odległości. Strzały - groty tarczowe.
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ:
1. Kobiety
2. Mężczyźni

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA STATUS: LEŚNIK, MYŚLIWY
1. LEŚNIK (pracownik Lasów Państwowych, Parków Narodowych, studenci
wydziałów leśnych, uczniowie szkół średnich leśnych, osoby legitymujące się
wykształceniem leśnym, członkowie sekcji łuczniczych działających przy
wydziałach i szkołach średnich leśnych, pracownicy zakładów usług leśnych.
2. MYŚLIWY (obowiązkowo przedstawienie w dniu zawodów ważnej legitymacji
PZŁ lub PBA
Pozostały podział według podziału na kategorie sprzętowe (bez podziału na wiek)
WPISOWE:
1. 60 złotych
2. 40 złotych- Studenci WL oraz uczniowie TL
W ramach opłaty wpisowej każdy zawodnik ma zagwarantowany ciepły posiłek, serwis
kawowy, opiekę medyczną oraz upominek okolicznościowy
ZAPISY:
1. Zapisy będą prowadzone on–line na stronie elektronicznezapisy.pl
ZGŁOSZENIA DO 16 WRZEŚNIA 2020
Podczas strzelania obowiązkiem każdego zawodnika jest dbanie o bezpieczeństwo innych
łuczników, publiczności oraz osób postronnych.
Wątpliwości względem punktacji na korzyść zawodnika.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
DODATKOWE INFORMACJE :
Organizator:

Kamil Szydłowski –Nadleśnictwo Warcino

Współorganizator : Marcin Włoch- Sekcja Łucznicza Koła Leśników- Wydział Leśny w
Poznaniu
Współorganizator : Wojciech Wardęga- Stowarzyszenie Noteccy Łucznicy

