
Patronat Honorowy:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. NAZWA I CEL ZAWODÓW

Zawody noszą nazwę „XXXVI Memoriał Ireny Szydłowskiej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga
Południe m.st. Warszawy”.
Celem zawodów jest:

• uczczenie pamięci Pani Ireny Szydłowskiej,
• ocena poziomu sportowego zawodników,
• porównanie poziomu sportowego zawodników z Polski i zagranicy,
• wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych do kadry narodowej,
• popularyzacja łucznictwa.

2. ORGANIZATORZY

• Klub Sportowy Drukarz
• Warszawsko-Mazowiecki Związek Łuczniczy



3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

• Zawody będą rozegrane w dniach 22–23 czerwca 2019 r.
• Miejscem rozgrywania zawodów będzie stadion KS „Drukarz” położony przy Parku

Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, al. Zieleniecka 2 (wjazd od ul.
Międzynarodowej).

4. UCZESTNICTWO

• W zawodach udział biorą łuczniczki i łucznicy tarczowi klasyczni i bloczkowi.
• Do  startu  dopuszcza  się  zawodników  w  kategoriach  wiekowych:  senior,  junior,

junior młodszy.
• Wszyscy  startujący  zawodnicy  muszą  posiadać  aktualne  orzeczenia  sportowo-

lekarskie oraz ważne licencje PzŁucz (dot. zawodników z Polski)

5. KONKURENCJE

• Łuczniczki i łucznicy bloczkowi strzelają w konkurencjach open kobiet i open mężczyzn:
– rundę kwalifikacyjną (Runda 50 m.),
– bloczkowe rundy eliminacyjne i finałowe,
– miksty.

• Łuczniczki i łucznicy klasyczni strzelają w poszczególnych kategoriach wiekowych (RM,
RW, RJM, RJW, RCM, RCW) w konkurencjach:

– runda kwalifikacyjna (Runda 70 m: RW, RJW, RM, RJM; Runda 60 m: RCW,
RCM),

– rundy eliminacyjne i finałowe,
– miksty open (seniorzy z juniorami),
– miksty juniorów młodszych.

• Konkurencja  klubowa  w  czterech  kategoriach:  RW+RM,  CW+CM,  RJW+RJM  oraz
RCW+RCM:  suma  czterech  najwyższych  wyników  uzyskanych  przez  zawodników  z
jednego klubu w rundzie kwalifikacyjnej.

6. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

Dzięki współpracy z grupą “Start Hotel” (Aramis*, ul. Mangalia 3b) możemy zaoferować niższe
stawki za dobę hotelową:

• Cena pokoju 1 os. ze śniadaniem: 130,00 zł brutto/doba czyli 130 zł/os za 1 dobę
• Cena pokoju 2 os. ze śniadaniami: 152,00 zł brutto/doba czyli 76 zł/os za 1 dobę
• Cena pokoju 3 os. ze śniadaniami: 174,00 zł brutt/doba czyli 58 zł/os za 1 dobę
• Cena pokoju 4 os. ze śniadaniami: 236,00 zł brutt/doba czyli 59 zł/os za 1 dobę

Parking:
• Autokar- 80,00 zł brutto/doba
• Bus- 40,00 zł brutto/doba
• Samochód osobowy- 30,00 zł brutto/doba 

Kolacja  płatna  jest  dodatkowo  i  –  jeśli  zostanie  zamówiona  w  chwili  wysłania  zgłoszenia
na zawody – kosztuje 23 PLN od osoby.
Istnieje  możliwość  wykupienia  zestawów  obiadowych  serwowanych  na  torach  łuczniczych  tak
w sobotę,  jak i  w niedzielę  – cena zestawu to 18 PLN – zamówienia należy składać w chwili
zgłaszania się na zawody.
Opłaty  za  zakwaterowanie  i  wyżywienie  należy  uiszczać  gotówką  w  biurze  zawodów  przed
rozpoczęciem imprezy.  Nie  ma  możliwości  rezygnacji  z  zamówionych noclegów i  wyżywienia



po 14 czerwca: zamawiający zostaną obciążeni według wcześniejszego zamówienia!

7. ZGŁOSZENIA

Do 14 czerwca na adres e-mail: ksdrukarz@ksdrukarz.pl. Zgłoszenie wysłane na powyższy adres e-
mail powinno zawierać:

• Imię i nazwisko zawodnika;
• rok urodzenia;
• numer licencji PZŁucz (dotyczy zawodników z Polski);
• konkurencję, w której startować będzie zawodnik;
• reprezentowany klub (i ewentualnie kraj);
• informację, czy organizatorzy powinni zarezerwować noclegi i wyżywienie (prosimy

o precyzyjne daty);
• zgodę na przetwarzanie przez KS Drukarz danych osobowych na potrzeby rejestracji

zawodnika do zawodów*.

8. ZASADY REGULAMINOWE

• Podczas zawodów obowiązuje regulamin WA i niniejszy regulamin.
• Prawo  rozstrzygania  spraw  spornych  i  interpretacji  regulaminu  WA przysługuje

Sędziemu Głównemu zawodów.
• Prawo interpretacji zapisów regulaminu zawodów przysługuje Sędziemu Głównemu

w porozumieniu z organizatorem.
• Zwycięzcami  zawodów w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy,  którzy

zajmą 1. miejsca w konkurencjach rund finałowych.
• Zawodników  obowiązuje  biały  strój  łuczniczy  lub  jednolity  ubiór  klubowy albo

reprezentacyjny.

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Za miejsca I–III w kategoriach RW, RM, RJW, RJM, CW i CM wręczone zostaną
nagrody finansowe.

• Za  miejsca  I–III  w  kategoriach  RCW i  RCM wręczone  zostaną  bony na  sprzęt
łuczniczy do zrealizowania w sklepie Łuksport.

• Tradycyjny puchar dla zwyciężczyni Rundy 70 m w kategorii RW.
• Za  wszystkie  miejsca  I–III  w  kategoriach  indywidualnych  i  mikstach  wręczone

zostaną puchary.
• Sprzęt łuczniczy dla zwycięzców poszczególnych kategorii w klasyfikacji klubowej.
• Na nagrody finansowe zostanie przeznaczone 100% wpływów z opłat startowych.

10. OPŁATY STARTOWE

• Opłata startowa wynosi 70 PLN od każdego zgłoszonego zawodnika. Nie pobiera się
opłat od zgłoszeń zespołów ani innych uczestników zawodów.

• Opłatę startową wnosi się gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem strzelań.

11. OGÓLNY PROGRAM ZAWODÓW

Piątek, 21 czerwca
◦ Przyjazd ekip,



◦ 16.00–19.00: możliwość odbycia strzelań treningowych

Sobota, 22 czerwca
◦ godz. 8.oo – otwarte tory dla łuków bloczkowych oraz kadetów łuki klasyczne
◦ godz.  8.3o  –  strzelania  kwalifikacyjne  dla  bloczków  2  x  50  m  oraz  strzelania

kwalifikacyjne dla kadetów 2 x 60 m
◦ godz. 10.15 – otwarcie zawodów
◦ godz. 10.3o – otwarte tory dla seniorów i juniorów /kol. AB-CD/
◦ godz. 11.oo – strzelania kwalifikacyjne dla seniorów i juniorów 2 x 70 m.
◦ godz. 14.3o – strzelanie pojedynków od 1/32 .
◦ godz. 16.oo – strzelanie pojedynków od 1/8 we wszystkich kategoriach
◦ godz. 16.3o – strzelanie pojedynków 1/4 we wszystkich kategoriach
◦ godz. 16.55 – strzelanie pojedynków 1/2 we wszystkich kategoriach
◦ godz. 17.3o – strzelanie pojedynków 1/8 mikstów klubowych
◦ godz. 17.50 – 1/4 mikstów
◦ godz. 18.2o – 1/2 mikstów
◦ godz. 18.50 – Finał mikstów.

Niedziela, 23 czerwca
◦ godz.8.3o – otwarte tory dla bloczków i kadetów na bocznych matach.
◦ godz. 9.oo – pojedynki o III i I miejsce łuki bloczkowe kobiet
◦ godz. 9.25- pojedynki o III i I miejsce łuki bloczkowe mężczyzn
◦ godz. 9.5o – pojedynki o III i I miejsce kadetek
◦ godz. 10.2o – pojedynki o III i I miejsce kadetów
◦ godz. 10.5o – pojedynki o III i I miejsce juniorek
◦ godz. 11.2o – pojedynki o III i I miejsce juniorów
◦ godz. 11.5o – pojedynki o III i I miejsce seniorek
◦ godz. 12.2o – pojedynki o III i I miejsce seniorów.
◦ godz. 13.oo – uroczyste zakończenie Memoriału.

Uwaga! W zale no ci  od ilo ci  zg oszonych zawodników oraz warunków atmosferycznych programż ś ś ł
minutowy mo e ulec zmianie.ż  

12. INNE POSTANOWIENIA

• Uczestnicy  we  własnym  zakresie  ubezpieczają  się  od  następstw  nieszczęśliwych
wypadków.

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bądź zgubione na miejscu
rozgrywania zawodów.

• Organizator  pokrywa  koszty  zakwaterowania  i  wyżywienia  (ale  nie  zwalnia  z
wniesienia  opłaty  startowej)  ubiegłorocznych  zwycięzców  indywidualnych
Memoriału Ireny Szydłowskiej. Informację o przysługującym prawie do zwolnienia
z opłat należy zamieścić w zgłoszeniu do zawodów.

*)
Wysyłając  zgłoszenie,  zawodnik/zawodniczka  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  na
potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych XXXVI Memoriał Ireny Szydłowskiej o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (36. Memoriał) a następnie na przekazania ich w postaci
Protokołu  z  zawodów  do  Polskiego  Związku  Łuczniczego.  Zgoda  dotyczy  również  wizerunku
zawodnika/zawodniczki, utrwalanego w trakcie zawodów w postaci zdjęć i filmów, a następnie prezentowanych w
Internecie.



Informacja Administratora Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych zawodnika/zawodniczki przetwarzanych w celu przeprowadzenia
rejestracji na zawody sportowe 36. Memoriału oraz ich obsługi, a także publikacji i przekazania wyników do
PZŁucz jest KS Drukarz, adres al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa. 
2. Zbierane  dane  osobowe  zawodnika/zawodniczki,  wymagane  są  przepisami  Polskiego  Związku
Łuczniczego  (PZŁucz)  jako  niezbędne  do  przeprowadzenia  zawodów  sportowych  i  sporządzenia  na  ich
zakończenie protokołu końcowego, co obejmuje:

– Nazwisko i Imię,
– nr licencji,
– rocznik,
– płeć,
– nazwa klubu i miasto
– reprezentowany kraj
– konkurencja.

3. Administratorem danych osobowych na liście licencjonowanych zawodników i zawodniczek PZŁucz jest
PZŁucz, adres ul. 629 Warszawa, Oleandrów 6, 00-629 Warszawa. Lista ta dostępna jest na stronie archery.pl
4. Dane osobowe zawodnika/zawodniczki wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji i w związku z
w/w obsługą zawodów sportowych, w szczególności w celu:
 –  rejestracji  na  zawody  sportowe,  ze  wstępną  weryfikacją  danych  z  listą  aktualnych  licencji
zawodników/zawod-niczek PZŁucz.

– tworzenia i prezentacja listy startowej w serwisie ianseo.net
– prezentacji danych osobowych na metryczkach do zapisywania uzyskiwanych wyników,  
– tworzenia, prezentowania i publikowania  tabel z wynikami zawodów,  
– utrwalania wizerunku zawodników/zawodniczek w postaci zdjęć i filmów, prezentowanych następnie w

Interne-cie jako relacje z zawodów,
 – tworzenia, prezentowania i publikowania  wyników w Protokole z zawodów, który jest przekazywany
dalej do PZŁucz, w postaci elektronicznej oraz wydruku, do dalszego przetwarzania i prezentacji na ich stronie
archery.pl
5. Przesłane  dane  osobowe  zawodnika/zawodniczki,  które  nie  znajdują  się  na  liście  licencjonowanych
zawodników i zawodniczek PZŁucz, będą usuwane po weryfikacji z listą. 
6. Zawodnikowi/Zawodniczce  przysługuje  prawo  dostępu  do  jego/jej  danych  osobowych  oraz  prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorami
pisząc na adres email, stosownie: ksdrukarz@ksdrukarz.pl, archery@archery.pl
8. Dane  osobowe  zawodnika/zawodniczki  będą  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
9. Zawodnik/Zawodniczka ma prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych w związku z
przetwarzaniem jego/jej danych osobowych.
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