KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
w ŁUCZNICTWIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
12-13.03.2022r. ZGIERZ
1. Cel zawodów :
Wyłonienie Halowych Mistrzów Polski na rok 2022 w kategorii kobiet i mężczyzn w łukach
klasycznych i łukach bloczkowych w konkurencjach indywidualnych , zespołowych i w deblu.
2. Organizator zawodów:
Polski Związek Łuczniczy
Okręgowy Związek Łuczniczy w Łodzi
KS ,,Boruta” Zgierz
3. Termin Zawodów:
12 -13.03.2022 r.
4. Miejsce zawodów:
Zgierz ul. Wschodnia 2 MOSiR Hala im ,, Zgierskich Olimpijczyków”
5. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Zakwaterowanie Hotel ,, 500” Stryków Smolice 1B tel 42 719 99 50 , 506 017 424 rezerwacja
w własnym zakresie na hasło ,,Łucznictwo” do dnia 05.03.2022 nocleg ze śniadaniem ; pokój
1 osobowy - 160 zł/doba, 2 osobowy - 190 zł/ doba , istnieje możliwość wykupienia kolacji w
hotelu. Zamówienia na obiad w miejscu zawodów w cenie 30zł (I i II danie) można dokonywać .
przez maila : ewa_siemonska@poczta.onet.pl - do dnia 5 .03. 2022 r. - płatne u organizatora
6. Uczestnictwo:
Zawodnicy posiadający aktualne orzeczenia o niepełnosprawności narządu ruchu.
Zawodnicy posiadający aktualną licencję PZŁucz
7. Konkurencje:
Halowa Indywidualna Runda WA,
Halowa Zespołowa Runda WA,
Halowa Konkurencja w Debla.
8. Program zawodów:
11.03.2022 /piątek/
Przyjazd ekip, kolacja w miejscu zakwaterowania
12.03.2022 /sobota/
godz. 07.00 – 08.30 – śniadanie
godz. 09.30 – 10.00 - tory otwarte I grupa
godz. 10.00 – 12.00 - strzelanie kwalifikacyjne
godz. 11.30 - 12.00 - obiad na hali II grupa
godz. 12.15 - 12.30 - oficjalne otwarcie Halowych Mistrzostw Polski ON
godz. 12.30 - 13.00 - obiad na hali I grupa
godz. 12.30 - 13.00 - tory otwarte II grupa
godz. 13.00 - 15.00 - strzelanie kwalifikacyjne
godz. 15.00 - 15.15 - strzelanie treningowe drużyn i debli
godz. 15.15 - 17.00 - strzelanie eliminacji i finałów w konkurencji: drużyn i debli
13.03.2022 /niedziela/
godz. 07.00 - 08.30 - śniadanie w miejscu zakwaterowania
godz. 09.30 - 11.30 - strzelania eliminacji i finałów w konkurencji kobiet i mężczyzn w łukach
.
klasycznych i bloczkowych
godz. 11.30 - 12.30 - obiad na hali
godz. 12.30 - 13.00 - ceremonia dekoracji zwycięzców i zakończenie Halowych Mistrzostw Polski

9. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów prosimy przesyłać w terminie do 05.03.2022 na adres :
KS ,,Boruta” Zgierz 95-100 Zgierz ul. Wschodnia 2 lub na pocztę mail:
ewa_siemonska@poczta.onet.pl
tel. kontaktowy 693 206 250
10. Klasyfikacja:
- w konkurencjach indywidualnych: RWO, RMO, CWO, CMO, R/CMO-W1
( w przypadku gdy jest mniej kobiet niż 3 w W1, to strzelają w tej samej grupie co mężczyźni W1)
Runda indywidualna: oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w konkurencji łuków klasycznych i łuków
bloczkowych,
Runda zespołowa: oddzielnie w konkurencji łuków klasycznych i łuków bloczkowych,
zespoły mogą wystąpić w składzie 3-4 osobowym, w zespole mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni,
Runda deblowa: w konkurencji łuków klasycznych i łuków bloczkowych.
debel tworzą 2 osoby, (dwie kobiety lub dwóch mężczyzn, dopuszcza się deble mieszane w obrębie
. jednej konkurencji kobieta-mężczyzna ).
Zawodnicy mogą wziąć udział w rozgrywkach HMP ON tylko w jednej konkurencji: łuk
klasyczny lub łuk bloczkowy
11. Tytuły i wyróżnienia:
Zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych, drużynowych i w deblu otrzymają medale, dyplomy,
zostaną nadane tytuły Halowych Mistrzów Polski na rok 2022.
12. Opłata startowa:
Startowe płatne gotówką w dniu zawodów
- 100 zł od zawodnika z przynależnością klubową,
- 150 zł – zawodnik niezrzeszony
13. Kierownictwo zawodów:
Sprawuje sędzia główny powołany przez PZŁucz.
14. Regulamin:
- W czasie zawodów obowiązuje Regulamin Halowych 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 3 strzałowej wynosi 120 sekund.
15. Inne postanowienia:
- za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym i w miejscu zakwaterowania organizator nie
ponosi odpowiedzialności,
- za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników,
- w uroczystej ceremonii wręczenia medali i wyróżnień zawodnicy uczestniczą tylko w ubiorach
Sportowych,
- wstęp na halę w odpowiednim obuwiu sportowym.
Organizator zastrzega, że program zawodów może ulec zmianie !

Bezpośredni organizator
KS „Boruta” Zgierz

