Stowarzyszenie Łucznicze Achilles, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
tel. 12 27 16 757 lub 533 990 660
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

LXXXI MISTRZOSTWA POLSKI
Seniorów w Łucznictwie
1. TERMIN:
7-10 września 2017
2. MIEJSCE:
Błonia przy Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, ul. Szkolona 43
3. ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie Łucznicze Achilles
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach (MGOKiS Dobczyce)
- Polski Związek Łuczniczy
- Małopolski Związek Łuczniczy
- Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
4. UCZESTNICTWO:
Zawodnicy zgłoszeni zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski zamieszczonym w
komunikacie PZŁucz nr 1/471/2017
5. KONKURENCJA, KLASYFIKACJA, TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA
Zgodnie z reg. Mistrzostw Polski zamieszczonym w komunikacie PZŁucz nr 1/471/2017
6. ZASADY FINANSOWANIA
Opłata startowa - zgodnie z reg. Mistrzostw Polski zamieszczonym w komunikacie PZŁucz
nr 1/471/2017 – płatne gotówką w biurze zawodów
Opłata startowa w strzelaniach na odległościach: 90m, 60m,50m,30m – uiszczana gotówką
do godz.18:00 (08.09.2017r. piątek) od momentu podania klasyfikacji.
Koszt obiadu (na miejscu) – 20 zł/obiad (płatne gotówką)
ZAKWATEROWANIE, ŚNIADANIA I KOLACJE:
Kluby zobowiązane są do samodzielnej rezerwacji miejsc noclegowych w terminie do
25 sierpnia 2017 roku. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje miejsc
noclegowych
Miejsca noclegowe:
- Hotel Dobczyce, ul. Jałowcowa 30, 32-410 Dobczyce (86 miejsc noclegowych),
cena 75,00 zł brutto/doba (cena zawiera: śniadanie, kolację, nocleg w pokojach 2-/3-/4osobowych). Cena uwzględnia 8% stawkę VAT. Doba hotelowa od godziny 14:00 do
godziny 12:00
Rezerwacja miejsc: mailowo recepcja@hoteldobczyce.pl lub telefonicznie: 728 320 202.
- Hotel Oriza, ul. Bocheńska 1311, 32-420 Gdów (10 minut) (70 miejsc noclegowych),
cena za nocleg ze śniadaniem 75 zł/os. (pok. 2-os, 3-os. 4-os.), dopłata do pok. 1-os. 30 zł
obiadokolacja (zupa, danie główne, kompot) 17 zł
Rezerwacja miejsc: mailowo biuro@oriza.pl lub telefonicznie: 889 943 087
- Hotel Arkadia, Czasław 220, 32-415 Raciechowice (10min) (60 miejsc noclegowych)
cena 75 zł/os. (cena zawiera: śniadanie, kolację, nocleg w pokojach 2-os, 3-os. 4-os. 5-os, 6os.)
Rezerwacja miejsc: mailowo biuro@arkadia-czaslaw.pl lub telefonicznie 12 452 26 82
- Pensjonat Kwapinka, Kwapinka 65, 32-415 Raciechowice (10 min) (21 miejsc
noclegowych) cena 75zł/os (cena zawiera: śniadanie, kolację, nocleg w pokojach 3-os. 4-

os. 5-os) Rezerwacja miejsc telefoniczna 12 37 22 223 (od pn. do pt. 08:00 – 12:00) lub
kom. 885 010 191
Zaciszny Kąt, Poznachowice Górne 147, 32-415 Raciechowice (10min) (16 miejsc
noclegowych) cena 75 zł/os. (cena zawiera: śniadanie, kolację, nocleg)
Rezerwacja miejsc telefoniczna: 505 508 126
Przy rezerwacji proszę powoływać się na MGOKiS Dobczyce i na nazwę mistrzostw
Płatność za noclegi w formie gotówkowej w wybranym hotelu lub pensjonacie
7. ZGŁOSZENIA
Kluby zgłaszają zawodniczki / zawodników poprzez AZZ. Termin zgłoszeń przez AZZ mija
25.08.2017 (o północy), Kontakt: biuro@mgokis.dobczyce.pl, tel.533 990 660 lub 12 27 16
757
8. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Sędzia Główny powołany przez Polski Związek Łuczniczy
9. INNE:
Do zawodów dopuszczeni zostaną tylko zawodnicy w jednolitych ubiorach klubowych lub
w kolorze białym z napisem na koszulce nazwy klubu.
Program zawodów może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zawodników
Prawo interpretacji regulaminu zawodów przysługuje pełnomocnikowi Zarządu PZŁucz., a
w sprawach organizacyjnych zawodów bezpośredniemu organizatorowi imprezy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży,
uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
10. PROGRAM ZAWODÓW:
Śniadania i kolacje w miejscu zakwaterowania
Obiady: Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach, ul. Szkolna 43; 32-410
Dobczyce
Zawody: Błonia Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach
ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce; tel. 12 27 16 757; 533 990 660
POSIŁKI
06:00-09:00 śniadanie

12:00-15:00 obiad

18:00-21:00 kolacja

07 września 2017 r. – czwartek
15.00-18.00 - nieoficjalny trening
18.45 - odprawa techniczna dla kierowników ekip
08 września 2017 r. - piątek
8.00 - otwarte tory
8:45 - strzelanie kwalifikacji - konkurencja WA1440:
kobiety - odl. 70,60,50,30m, mężczyźni - odl. 90,70,50,30m
12:00 - oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski
15.30 - strzelanie eliminacji w konkurencji drużynowej i mikstów (70m)
09 września 2017 r. – sobota
8.00 - otwarte tory – 70m łuki klasyczne K i M
8.45 - strzelania eliminacyjne konkurencji indywidualnej IORWA
12.00 - strzelania finałowe o Tytuł Mistrza Polski na rok 2017
12.40 - strzelanie specjalne do sylwetki "kura" - dla medalistów Mistrzostw Polski
13.10 - Uroczysta Dekoracja Mistrzów Polski – łuki klasyczne
13.30 - 2 serie próbne w ramach otwartych torów: M-90m , K-60m
13.45 - strzelania eliminacji w konkurencji drużynowej i indywidualnej 90m – mężczyźni,
60m – kobiety

Oddzielne tory łucznicze - łuki bloczkowe
13.30 - otwarte tory – odl. 50m
13.45 - strzelanie kwalifikacji na odl. 2 x 50m
15.45 - 2 serie próbne w ramach otwartych torów
16:00 - strzelanie eliminacji w konkurencji drużynowej i mikstów
10 września 2017 r. - niedziela
8.00 - otwarte tory – odl. 50m - łuki klasyczne
8.30 - strzelanie eliminacji w konkurencji indywidualnej drużynowej i mikstów odl. 50M
– łuki klasyczne
12.45 - 2 serie próbne w ramach otwartych torów – odl. 30m
13.00 - strzelanie eliminacji w konkurencji indywidualnej drużynowej i mikstów odl. 30M
– łuki klasyczne
17:00 - dekoracja medalistów na poszczególnych odległościach
Oddzielne tory łucznicze - łuki bloczkowe
8.00 - otwarte tory 50m
8:30 - strzelanie eliminacji w konkurencji indywidualnej
11.30 - strzelania finałowe o Tytuł Mistrza Polski na rok 2017
12.00 - strzelanie specjalne do sylwetki "kura" - dla medalistów Mistrzostw Polski
12:30 - Uroczysta Dekoracja Mistrzów Polski – łuki bloczkowe
UWAGA:
W konkurencji indywidualnej na poszczególnych odległościach: mężczyźni - 90,50,30m,
kobiety - 60,50,30m - do strzelań eliminacyjnych kwalifikują się 32 kobiety i 32 mężczyzn
według rankingu wyników uzyskanych na poszczególnych odległościach w strzelaniu w
dniu 08.09.2017 r. W konkurencji drużynowej i mikstów - zgodnie z regulaminem do 16
drużyn i 16 mikstów wg rankingu wyników uzyskanych na poszczególnych odległościach.

