Kielce dn. 24 października 2018.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Międzynarodowych Halowych Zawodów Mikołajkowych 2018.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Termin
Miejsce

– 7 - 9 grudnia 2018 r.
– Hala Sportowa Klubu Sportowego „Stella” w Kielcach ul. Krakowska 374
25-801 Kielce
Organizator
– Świętokrzyski Urząd Marszałkowski, Świętokrzyski Okręgowy Związek
Łuczniczy, Klub Sportowy „Stella” Kielce
Uczestnictwo
– Zawody będą rozgrywane w kategoriach: senior + junior, junior młodszy
Konkurencje
– Runda kwalifikacyjna 18 m. Indywidualna Halowa OR FITA wśród kobiet
i mężczyzn. W rundach eliminacyjnych rozgrywanych systemem setowym startować będzie
szesnaście najlepszych zawodniczek i szesnastu najlepszych zawodników. W zespołowej
Halowej OR FITA startować będzie osiem zespołów w każdej kategorii. W strzelaniach
finałowych startować będzie osiem mikstów.
Program zawodów:
7 grudnia /piątek/
godz. 1330
– tory otwarte dla juniorek młodszych i juniorów młodszych
godz. 1400
– strzelania kwalifikacyjne dla juniorek i juniorów młodszych
30
godz. 17
– pojedynki eliminacyjne i finałowe juniorek i juniorów mł.

8 grudnia /sobota/
godz. 1030
godz. 1100
godz. 1430
godz. 1500
godz. 1830

– otwarte tory dla seniorów i juniorów /I zmiana/
– strzelania kwalifikacyjne
– otwarte tory dla seniorów i juniorów /II zmiana/
– strzelania kwalifikacyjne
– pojedynki eliminacyjne seniorów + juniorów do 1/4 finału

9 grudnia /niedziela/
godz. 830
– tory otwarte dla mikstów senior + junior
godz. 845
– pojedynki finałowe mikstów
00
godz. 10
– otwarte tory dla zespołów seniorów + juniorów
20
godz. 10
– pojedynki finałowe zespołów
godz. 1230
– pojedynki indywidualne finałowe od 1/4 finału
00
godz. 14
– zakończenie zawodów
UWAGA!!!
Program minutowy zawodów może ulec zmianie.
UWAGA !!!
Ilość startujących zawodników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
7.

Nagrody i wyróżnienia
Za miejsca 1-3 indywidualnie wśród kobiet i mężczyzn w kategorii junior młodszy - nagrody
rzeczowe, medale i dyplomy. Za miejsca 1-3 indywidualnie wśród kobiet i mężczyzn
w kategorii senior + junior nagrody finansowe, medale i dyplomy. Za miejsca 1-3 zespołowo
dyplomy. Za miejsce 1-3 w mikstach dyplomy.

8.

Zgłoszenia do zawodów prosimy przesyłać do dnia 1 grudnia 2018 r. na adres klubu podany
wyżej lub tel. 41 346 51 98 adres e-mail klubsportowystella@gmail.com

9. Zakwaterowanie hotel „Stella“. Koszt zakwaterowania 85 zł.
10. Inne postanowienia:
- uczestnicy zawodów winni być ubezpieczeni we własnym zakresie.
- zawodników obowiązuje strój sportowy.
- w czasie trwania zawodów obowiązuje Regulamin Łucznictwa wyd. IX
- prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje bezpośredniemu organizatorowi.
- opłata startowa wynosi 30 zł.

