
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
XXXVIII HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W ŁUCZNICTWIE

ŚWIEBODZICE 22-23.02.2020r.

1. Cel zawodów:
     - wyłonienie Halowych Mistrzów Polski na rok 2020 wśród seniorów w kategorii kobiet                        
       i mężczyzn w łukach klasycznych i łukach bloczkowych.
     - ocena poziomu sportowego polskiej czołówki w sezonie halowym 2020
2. Organizator zawodów:
     - Polski Związek Łuczniczy,
     - UKS „Ameoli” Świebodzice
     - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3. Termin: 22-23.02.2020 r.
4. Miejsce: - OSiR - Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Mieszka Starego 6  Świebodzice

5. Uczestnictwo:
    zawodnicy zgłoszeni przez Kluby sportowe posiadający aktualne licencje PZŁucz. w kategorii  
    seniorów i juniorów rocznika  2002 i starsi oraz zawodnicy niestowarzyszeni. Za zgodą Działu  
    Szkolenia PZŁucz w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z rocznika 2003.

6. Konkurencja:
      - Kwalifikacje 2 x 18m
      - Halowa Indywidualna Runda WA
      - Halowa Zespołowa Runda WA.
      - Halowa konkurencja mikstów

7. Program zawodów 

       21.02.2020r. Piątek
przyjazd ekip - rejestracja od godz. 13:00 – biuro zawodów na hala sportowej
godz. 16:00 – 19:00 - oficjalny trening
godz. 19:00 - odprawa kierowników ekip – na hali po treningu oficjalnym

      22.02.2020r. Sobota
Runda Kwalifikacyjna - indywidualna 
08:00 - 11:00 - strzelania kwalifikacyjne w konkurencji 2x18 m I grupa (łuk klasyczny mężczyźni i 

kobiety )                                                                                                       
11:00 - 11:20 - uroczyste otwarcie Halowych Mistrzostw Polski Seniorów
11:20 - 13:20 - strzelanie kwalifikacji w konkurencji 2x18m – II grupa (łuk bloczkowy mężczyźni i 

kobiety)    



Runda Eliminacyjna - indywidualna
14:00 – 17:30 – strzelanie indywidualnych pojedynków eliminacyjnych od 1/16 do 1/2  łuki klasyczne   
                               kobiety i mężczyźni oraz łuki bloczkowe kobiety i mężczyźni
 

Runda Eliminacyjna – drużyny 

17:30 - 19:10 - strzelanie zespołowych pojedynków eliminacyjnych od 1/8 do 1/2 – łuki klasyczne K i M 
                         oraz łuki  bloczkowe K i M 

Runda Eliminacyjna – miksty
19:10 – 20:35 - strzelanie mikstowych pojedynków eliminacyjnych od 1/8 do 1/2 – łuki klasyczne oraz  
                            łuki bloczkowe 

   23.02.2020r. Niedziela
    godz. 6:30 - 8:00 - śniadanie w miejscu zakwaterowania
    godz. 8.30 - 9:00 - strzelania treningowe

godz. 9:00 -11:30 – strzelanie finałowych pojedynków eliminacyjnych: 
Finał – konkurencja mikstów – łuki bloczkowe 
Finał – konkurencja zespołowa kobiet – łuki bloczkowe
Finał – konkurencja zespołowa mężczyzn – łuki bloczkowe
Finał – konkurencja mikstów – łuki klasyczne 
Finał – konkurencja zespołowa kobiet – łuki klasyczne
Finał – konkurencja zespołowa mężczyzn – łuki klasyczne

godz. 11:45 -13:05 - strzelanie finałowych indywidualnych pojedynków eliminacyjnych:
Finał – konkurencja indywidualna kobiet – łuki bloczkowe  
Finał – konkurencja indywidualna mężczyzn – łuki bloczkowe  
Finał – konkurencja indywidualna kobiet – łuki klasyczne 
Finał – konkurencja indywidualna mężczyzn – łuki klasyczne

Ceremonia medalowa
13:30 - Ceremonia medalowa i zakończenie Mistrzostw Polski Seniorów.

8. Zgłoszenia:
   - zgłoszenia zawodników do zawodów należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do   
      dnia 18.02.2020  Link do zgłoszeń:  https://forms.gle/w7VVEmkesy8Da2kz7
      Osoba do kontaktu:
      mgr Małgorzata Szałańska, tel. 693 456 883, e-mail osl.strzelec@interia.eu 

9. Klasyfikacja:
    - oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w konkurencji łuków klasycznych i łuków bloczkowych                       
      w konkurencji indywidualnej, zespołowej, mikstów

10. Tytuły i wyróżnienia:
       zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej oraz drużyn i mikstów otrzymają złote medale                 



       i tytuły Halowych Mistrzów Polski na rok 2020
       za miejsca 2-3-3 w końcowej klasyfikacji zawodnicy otrzymają odpowiednio srebrne                        
       i brązowe medale oraz tytuły V-ce Mistrza i II-go Halowego V-ce  Mistrza Polski 2020r.
     - w klasyfikacji zespołowej drużyna (3-4 zawodników) otrzymuje medale oraz trener klubowy
     - nagrody finansowe klasyfikacji ind. w łukach klasycznych i bloczkowych za miejsca 1,2,3-3
     - za miejsca 1- 8 dyplomy.

11. Opłata startowa: 
      100zł – od zawodnika, płatna gotówką w dniu 21.02.2020 lub 22.02.2020 w biurze zawodów  
      100zł – od zawodnika niestowarzyszonego

12. Zakwaterowanie i wyżywienie
      Obiad na hali w sobotę i niedzielę w cenie 18 zł za każdy dzień. 
      Zgłoszenie ilości obiadów do dnia 18.02.2020 do Małgorzaty Szałańskiej tel. 693 456 883
      e-mail – osl.strzelec@interia.eu

       Kluby rezerwują noclegi we własnym zakresie. Proponujemy poniższe hotele                                      
       z wynegocjowanymi cenami – hasło „ŁUCZNICY” 
      1. Hotel 3* „Przy Oślej Bramie”- Książ - cena 120zł ze śniadaniem i kolacją (odl.7,5km do hali)
          Tel. 74 664 92 70, ilość miejsc - 63.
      2. Hotel 3* „Zamkowy” – Książ- cena 120zł ze śniadaniem i kolacją (odl. 7,5km do hali)
          Tel. 74 665 92 70, ilość miejsc - 37
      3. Hotel 4* „Maria” – Wałbrzych - cena 120zł. ze śniadaniem i kolacją (odl. 5km do hali)
          Tel. 74 665 01 00 ilość miejsc - 80

13. Kierownictwo zawodów sprawuje Sędzia Główny powołany przez PZŁucz.
14. W czasie zawodów obowiązuje regulamin Halowych Mistrzostw Polski PZŁucz.
     - prawo interpretacji regulaminu na zawodach przysługuje pełnomocnikowi Zarządu PZŁucz.               
       a w sprawach organizacyjno-porządkowych bezpośredniemu Organizatorowi
     - protesty – zgodnie z regulaminem łucznictwa, opłata za protest wynosi 400zł
     - czas strzelania serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund.

15. Inne postanowienia:
    - do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy w jednolitych sportowych ubiorach klubowych 
       lub jednolitych białych – zgodnie z regulaminem łucznictwa.
    - zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać przypięte indywidualne numery startowe  
       wejście na halę sportową tylko w obuwiu sportowym – zmiennym  
    - Organizator nie  ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym                
       i w miejscu zakwaterowania 
    - za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników                   
    - w uroczystej ceremonii wręczenia medali zawodnicy uczestniczą tylko w ubiorach sportowych
    
Program zawodów może ulec zmianie, zależnie od liczby zgłoszonych uczestników. Podczas zawodów
będzie czynna mała gastronomia                                                                                 

                                                                                                                 Organizator: 
                                                                                                    UKS „Ameoli” Świebodzice


