KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LXVIII
Mistrzostw Polski Juniorów w łucznictwie
Kraków 26-28.07.2019
1.Cel zawodów:
- wyłonienie Mistrzów i V-ce Mistrzów Polski na rok 2019
- ocena poziomu sportowego krajowej czołówki w kategorii juniorów,
- zdobycie minimów wynikowych do kadry narodowej
- zdobycie klas sportowych,
2. Organizator:
- Polski Związek Łuczniczy w Warszawie
- KS „Płaszowianka”
- Gmina Miejska Kraków
- Małopolski Związek Łuczniczy
3.Miejsce i termin zawodów:
Zawody odbędą się w dniach 26-28.07.19 na obiektach KS „Płaszowianka” w Krakowie, ul.
Stróża Rybna 19.
4. Program zawodów:
26.07 /piątek/
13,30
– otwarte tory,
14,00 – 16,00 – strzelania kwalifikacji w konkurencji 70m + 60m wśród kobiet – łuki
klasyczne,
16,00
– uroczystość otwarcia Mistrzostw,
16,30 – otwarte tory,
17,00 19,00
– strzelania kwalifikacji w konkurencji 90m + 70m wśród mężczyzn – łuki
klasyczne,
27.07 /sobota/
8,00
– wręczenie medali za odległości 70m + 60m wśród kobiet,
8,15 - 8,45
– otwarte tory
8,45
– strzelania kwalifikacji w konkurencji 50m + 30m wśród kobiet – łuki
klasyczne, 2x 50 m łuki bloczkowe,
10,45
– wręczenie medali za odległości 90m + 70m wśród mężczyzn,
11,00
– strzelania kwalifikacji w konkurencji 50m + 30m wśród mężczyzn – łuki
klasyczne,
13,00 -14,30 – obiad
14,30
– strzelanie eliminacji w konkurencji mikstów,
16,30
– strzelanie eliminacji w konkurencji drużynowej,
28.07 /niedziela/
8,00
– wręczenie medali za odległości 50m + 30m wśród kobiet i mężczyzn
8,15 - 9,45
– otwarte tory
9,45 - 12,00
– strzelanie eliminacji w konkurencji indywidualnej IORWA – wśród kobiet i
mężczyzn – łuki klasyczne i bloczkowe
12,15
– strzelania specjalne do słonecznika,
13,30
– uroczystość zakończenia Mistrzostw - wręczenie medali,pucharów i
nagród.
UWAGA
– w zależności od ilości zgłoszeń lub warunków atmosferycznych program
zawodów może ulec zmianie.

5. Uczestnictwo :
W zawodach biorą udział zawodnicy i zawodniczki w konkurencji łuków klasycznych i
bloczkowych urodzeni w roku 1999 -2001
- zawodnik/czka musi posiadać ważną licencję w PZŁucz. oraz aktualne badania lekarskie
Do zawodów dopuszczeni zostaną tylko zawodnicy w jednolitych ubiorach
klubowych lub w kolorze białym z napisem na koszulce nazwy klubu.
6. Zgłoszenia :
Za pomocą poczty elektronicznej na adres plaszowianka@interia.pl - imienne
zawodników przez kluby sportowe w terminie do 15.07.2019 r.
7. Konkurencje :
- łuki klasyczne mężczyzn : Ł-AB – 90,70,50,30m,+ IORWA, 104 zaw ZORWA 1/12
miksty 1/12
- łuki klasyczne kobiet:
Ł-AB – 70,60,50,30m,+ IORWA 104 zaw, ZORWA,1/12 miksty
1/12
- łuki bloczkowe mężczyzn i kobiet : 2x50m,+ IORWA, ZORWA, miksty, odległość 50m –
tarcza od „10 do 5”
8. Klasyfikacja i wyróżnienia :
- Zawodnicy zajmujący miejsca od 1-3 w końcowej klasyfikacji IORWA otrzymują medale i
tytuły Mistrzów, V-c Mistrzów Polski, nagrody rzeczowe.
- W konkurencji drużynowej oraz mikstów zawodnicy zajmujący miejsca od 1-3 otrzymują
medale i tytuły Mistrzów i V-ce Mistrzów Polski
- Za miejsca od 1-8 dyplomy
- W punktacji końcowej w ramach współzawodnictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki kluby
sportowe i województwa otrzymują:
- Za miejsca od 1 do 6 puchary i dyplomy
9. Sprawy finansowe:
- Opłata startowa wynosi 70zł od 1-go zawodnika, płatna u bezpośredniego organizatora w
dniu 26.07.2019 od godz. 18.00
.10. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Organizator nie zabezpiecza zakwaterowania i wyżywienia podczas Mistrzostw
Polski Juniorów .
Organizator zarezerwował miejsca noclegowe w Hotelu Krakus Junior 30-728 Kraków, ul.
Nowohucka 33, które na hasło „łucznictwo”zainteresowane kluby mogą zamówić,
bezpośrednio w hotelu do 15.07.2019 po tym terminie hotel nie trzyma rezerwacji. Tel.
(012) 652 02 05 w godz 7.30 – 15.30 fax (012) 656 54 78
adres e-mail: rezerwacja@turystyka-krakus.com.pl
Cena noclegu ze śniadaniem w pokoju typ studio - 63 PLN/os./doba
Ewentualne pokoje z łazienkami:
− pokój 1-osobowy – 115 PLN, za pokój, za dobę
− pokój 2-osobowy – 145 PLN. za pokój, za dobę
− obiad, obiadokolacja 26 zł - kolacja zimna płyta 15 zł + parking – gotówka sam. osobowy
– 20 PLN/doba,

− bus/autokar – 40 PLN/doba Organizator może zamówić obiady na obiekt dla
zainteresowanych ekip w dniu 27 i 28.05 w cenie 20 zł ( zupa, drugie danie, kompot) pod
warunkiem wcześniejszego zamówienia w zgłoszeniu
−11. Kierownictwo zawodów -sprawuje Sędzia Główny powołany przez Polski Związek
Łuczniczy
12. Poza niniejszym
obowiązuje regulamin Mistrzostw Polski zamieszczony w komunikacie PZŁucz. nr
1/473/2019 i regulamin łucznictwa.
Prawo interpretacji regulaminu zawodów przysługuje pełnomocnikowi Zarządu Płucz, a w
sprawach organizacji zawodów bezpośredniemu organizatorowi imprezy.
13. Postanowienia końcowe :
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników w czasie trwania
imprezy i za rzeczy pozostawione na obiekcie.

Organizator

