KOMUNIKAT
LXXXIV MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW
W ŁUCZNICTWIE
LEGNICA 11-13.09.2020
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Cel zawodów:
• wyłonienie Mistrzów Polski Seniorów na rok 2020 wśród kobiet i mężczyzn,
• uzyskanie norm wynikowych na klasy sportowe,
• popularyzacja łucznictwa.
Termin zawodów: 11 - 13.09.2020 r.
Miejsce: Legnica 59-220, ul. Sportowców/Świerkowa - boisko piłkarskie
Organizator:
• Polski Związek Łuczniczy,
• OSŁ „Strzelec” Legnica,
• Gmina Legnica,
• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Uczestnictwo:
Do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni przez kluby sportowe zawodnicy
i zawodniczki urodzeni w roku 2003 i starsi oraz zawodnicy niestowarzyszeni. Zawodnicy muszą
posiadać książeczkę sportowo-lekarską zawodnika z aktualną przynależnością klubową
potwierdzoną przez OZŁucz., z aktualnymi badaniami lekarskimi oraz licencje PZŁucz.
Konkurencje:
• Indywidualna Olimpijska Runda WA.
• Runda kwalifikacyjna: 70, 60, 50, 30 m – kobiety, 90, 70, 50, 30 m – mężczyźni.
• Runda eliminacyjna: Pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 70 m.
• W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników.
• Zespołowa Olimpijska Runda – skład zespołu klubowego 3 - 4 osobowego. W rundzie
eliminacyjnej uczestniczyć może do 24 zespołów.
• Konkurencja mikstów:
strzelanie systemem setowym do 6 lub 5 pkt., konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik
i 1 zawodniczka z jednego klubu. Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24
najlepszych mikstów według rankingu.
• Klasyfikacja drużyn klubowych i mikstów wg. rankingu najlepszych wyników po strzelaniach
kwalifikacyjnych bez konieczności zgłaszania składów osobowych przed zawodami. Prawo
zmian składów osobowych przysługuje kierownikowi lub trenerowi, który zgłasza zmianę
pisemnie sędziemu głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną. Ewentualna zmiana
składu nie powoduje zmiany w rankingu po rundzie kwalifikacyjnej.
• Strzelania specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki „Kura” dla Mistrzów V-ce Mistrzów

7. Klasyfikacja:
• Indywidualnie - Indywidualna Runda WA
• Zespołowo - Zespołowa Runda WA
• Miksty - pojedynkowa runda WA
• Indywidualna na odległościach - Ł-AB/Runda 1440 WA: wg uzyskanych punktów tarczowych.
o Kobiety – 70 m, 60 m, 50m, 30 m
o Mężczyźni – 90 m, 70 m, 50m, 30 m

8. Tytuły i wyróżnienia:
Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda:
• 1 miejsce – tytuł Mistrza Polski Seniorów na rok 2020.
• 2 miejsce – tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2020.
• dwa 3 miejsca – tytuł II-go V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2020.
Nagrody:
Za miejsce 1 -2-3-3 indywidualnie medale i nagrody finansowe:
• 1 miejsce 1500 zł
• 2 miejsce 700 zł
• 3 miejsce 350 zł
Za miejsca od 1- 8 dyplomy.
Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda:
• 1 miejsce – tytuł Zespołowego Mistrza Polski Seniorów na rok 2020.
• 2 miejsce – tytuł Zesp. V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2020.
• półfinaliści - 2 tytuły Zesp. II-go V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2020.
Medale - zespoły 3 lub 4 osobowe - odpowiednio złoty, srebrny, 2 x brązowe za 3 miejsce oraz trenerzy
klubowi drużyn medalistów.
Dyplomy za miejsca 1- 8.
Za miejsca 1 – 2 – 3 - 3 – puchary.
Konkurencja mikstów:
• 1 miejsce – tytuł Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 2020
• 2 miejsce – tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 2020
• półfinaliści - 2 tytuły II-go V-ce Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 2020
Medale - miksty
Za miejsca 1 – 2 – 3 - 3 – puchary
Dyplomy za miejsca 1- 8.
9. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe koszty związane z udziałem
w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.
• opłata startowa - 100 zł. od zawodnika zgłoszonego do MPS
• opłata startowa - 150zł. zawodnik niezrzeszony
10. Zgłoszenia do dnia 8 września 2020 za pomocą formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/HiCahb7mR8XYxrNq9
11. Program zawodów
11 września – piątek
godz. 13.00 – uroczystość otwarcia Mistrzostw Polski
godz. 13.30 - otwarte tory dla kobiet i mężczyzn – 90 i 70m,
godz. 14.15 - strzelania kwalifikacji wśród kobiet i mężczyzn: 90,70 i 70,60m.
12 września - sobota
godz. 8.00 - otwarte tory dla kobiet i mężczyzn - 50,30 m
godz. 8.45 - strzelanie kwalifikacji na odl. 50 i 30 m.
godz. 13.00 - otwarte tory dla zespołów kobiet i mężczyzn
godz. 13.50 - pojedynki eliminacyjne do ½ finału wśród kobiet i mężczyzn
godz. 16.30 - pojedynki eliminacyjne mikstów do ½ finału

13 września – niedziela
godz. 8.00 - otwarte tory dla kobiet i mężczyzn
godz. 8.45 – indywidualne pojedynki eliminacyjne wśród kobiet i mężczyzn
godz. 11:30 – strzelanie finału mikstów
godz. 11:50 – strzelanie finałów zespołów kobiet
godz. 12:10– strzelanie finałów zespołów mężczyzn
godz. 12:30 – strzelanie finału wśród kobiet
godz. 12:50 – strzelanie finału wśród mężczyzn
godz. 13.10 - strzelania specjalne do „KURA”
godz. 14.00 – uroczystość zakończenia Mistrzostw Polski.
12. Zakwaterowanie i wyżywienie:
• Kluby rezerwują noclegi we własnym zakresie.
• Rekomendujemy hotel Qubus**** z wynegocjowanymi cenami – przy rezerwacji hasło
„ŁUCZNICY”, ul. Skarbowa 2, tel. 76 866 21 00
• Pokój 1-osobowy (śniadanie grupowe, kolacja jednodaniowa) cena 140 zł od osoby za dobę
• Pokój 2-osobowy (śniadanie grupowe, kolacja jednodaniowa) cena 125 zł od osoby za dobę
• Pokój 3-osobowy (śniadanie grupowe, kolacja jednodaniowa) cena 115 zł od osoby za dobę
Obiad składający się z dwóch dań na torach łuczniczych w piątek, sobotę i niedzielę po 20 zł.
Zgłoszenie ilości obiadów w kwestionariuszu zgłoszeń, do dnia 08.09.2020 r.
Dodatkowe informacje u Pani Małgorzaty Szałańskiej tel. 693 456 883
e-mail – osl.strzelec@interia.eu

13. Kierownictwo zawodów sprawuje Sędzia Główny powołany przez PZŁucz.
14. W czasie zawodów obowiązuje regulamin 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 6 strzałowej wynosi 240 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
• 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.
Podczas zawodów będzie czynna mała gastronomia.
Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

UWAGA!
UCHWAŁA NR 6/8/2020

Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego
z dnia 9 sierpnia 2020 roku
W związku z wzrastającą liczbą zakażeń SARS-COV2 na terenie kraju oraz ogłoszeniem przez
Ministerstwo Zdrowia w dniu 8 sierpnia 2020 roku stref: „czerwonej” i „żółtej”, Zarząd Polskiego
Związku Łuczniczego postanawia:
§1
Podjąć decyzję w sprawie dopuszczenia zawodników z klubów znajdujących się na terenie stref:
„czerwonej” i „żółtej”, wymagając przedstawienia wyniku badania serologicznego na obecność
przeciwciał COVID-19 (badania przesiewowe).
§2
Do zawodów rangi: Mistrzostw Polski, zawodów centralnych PZŁucz., zostaną dopuszczeni tylko
uczestnicy, którzy przedstawią wynik badań przesiewowych.
Badanie dotyczy wszystkich uczestników ze stref „czerwonej” i „żółtej”, tj. zawodników,
trenerów, kierowników ekip i innych osób towarzyszących
Zawody łucznicze zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29.05.2020 poz.964 Rozdział 3&6 pkt 12, 1), 2) w zakresie znoszenia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym celu Organizator zapewni
środki dezynfekujące dla zawodników, sędziów, osób towarzyszących oraz rękawiczki jednorazowe
dla sędziów.
Osoby uczestniczące w zawodach sportowych oraz korzystające z obiektu sportowego obowiązane
są do dezynfekcji rąk oraz utrzymanie dystansu społecznego.

Organizator OSŁ Strzelec Legnica

