ZRZESZENIE SPORTU I REHABILITACJI

Rok założenia 1952
CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH << START >>

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW POLSKI OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ w ŁUCZNICTWIE KIELCE 2018
23-25.03.2018
1. Cel zawodów
Wyłonienie Halowych Mistrzów Polski na rok 2018 w kategorii kobiet i mężczyzn
w łukach klasycznych i łukach bloczkowych. Ocena poziomu sportowego zawodników.
2. Organizator zawodów:
Polski Związek Łuczniczy; Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce
3. Termin Zawodów:
23-25.03.2018
4. Miejsce zawodów:
Hala Sportowa Klubu Sportowego Stella Kielce ul. Krakowska 374 25-801 Kielce
5. Uczestnictwo:
Zawodnicy posiadający aktualne orzeczenia o niepełnosprawności narządu ruchu,
zrzeszeni w klubach sportowych „Start” lub w innych klubach sportowych,
zawodnicy indywidualni niezrzeszeni w klubach.
6. Konkurencje:
Runda kwalifikacyjna 2x18 m
Halowa Indywidualna Runda WA
Halowa Zespołowa Runda WA
Halowa Konkurencja Mikst
7. Program zawodów:
23.03.2018 /piątek/
godz. 16.00 - 18.00 – nieoficjalny trening.
godz. 18.10
– odprawa kierowników ekip Hala Sportowa KS Stella.
24.03.2018 /sobota/
godz. 9.30 - 10.00 – otwarte tory łuki klasyczne i bloczkowe.
godz. 10.05 - 10.15 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski.
godz. 10.20 - 13.10 – strzelania kwalifikacyjne łuki klasyczne i bloczkowe .
godz. 15.30 - 16.00 – otwarte tory dla mikstów i drużyn.
godz. 16.05 - 18.00 – strzelania eliminacyjne drużyn i mikstów aż do finałów.
25.03.2018 /niedziela/
godz. 9.00 - 12.00 – indywidualne strzelania eliminacyjne kobiet i mężczyzn
łuki klasyczne i bloczkowe
godz. 12.30 - 13.00 – zakończenie Mistrzostw Polski.

UWAGA !!!
W zależności od ilości zgłoszonych zawodników program minutowy zawodów może
ulec zmianie
8. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów prosimy przesyłać w terminie do 15.03.2018 na adres
Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” ul. Kołłątaja 4 25-715 Kielce lub na pocztę
email startkielce@gmail.com
9. Klasyfikacja:
Oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w konkurencji łuków klasycznych i bloczkowych
w konkurencji indywidualnej, zespołowej i mikstów.
10. Tytuły i wyróżnienia:
Zwycięscy w klasyfikacjach indywidualnych, drużynowych i mikstów otrzymają
medale i tytuły Halowych Mistrzów Polski na rok 2018.
11. Opłata startowa:
Startowe - 100 zł od zawodnika, płatne w dniu zawodów u organizatora zawodów.
12. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Hotel „Echo” w Cedzynie tel. 41 302 21 08 - cena 100 zł ze śniadaniem i kolacją
(bez obiadu; istnieje możliwość zakupu obiadu w miejscu rozgrywania zawodów);
Hotel Stella Kielce tel. 41 346 51 98 - cena 85 zł z wyżywieniem całodobowym
13. Kierownictwo zawodów:
Sprawuje sędzia główny powołany przez PZŁucz.
14. Regulamin:
W czasie zawodów obowiązuje Regulamin Łucznictwa wyd. IX.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
organizatorowi.
Czas strzelania serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund.

bezpośredniemu

15. Inne postanowienia:
Wejście na halę sportową tylko w obuwiu sportowym.
Za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym i w miejscu zakwaterowania,
organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby
zawodników.

Nasz adres:
ul. Kołłątaja 4, 25-715 KIELCE,
tel. fax: (041) 344 23 60

NIP 657-00-81-642
Regon 000744864
www.start-kielce.com

Nasze konto: Bank Śląski O/Kielce
76-1050-1416-1000-0005-0157-6805
poczta emeill: startkielce@gmail.com

