
39 Międzynarodowy Memoriał Ireny
Szydłowskiej o Puchar Burmistrza Dzielnicy

Praga-Południe m.st. Warszawy

– komunikat organizacyjny

1.NAZWA I CEL ZAWODÓW

• Zawody noszą nazwę 39 Międzynarodowy Memoriał Ireny 
Szydłowskiej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy”.

• Celem zawodów jest:
▪ uczczenie pamięci Pani Ireny Szydłowskiej,
▪ uczczenie 50 rocznicy zdobycia srebrnego medalu 

Igrzysk XX Olimpiady (Monachium 1972),
▪ ocena poziomu sportowego zawodników,
▪ porównanie poziomu sportowego zawodników z Polski 

i zagranicy,
▪ wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych do kadry 

narodowej,
▪ popularyzacja łucznictwa.

2. ORGANIZATORZY

• Klub Sportowy Drukarz

3.TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

• Zawody będą rozegrane w dniach 24–26 czerwca 2022 r.
• Miejscem rozgrywania zawodów będzie stadion KS „Drukarz” 

położony przy Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
w Warszawie, al. Zieleniecka 2 
(wjazd od ul. Międzynarodowej).

4. UCZESTNICTWO

• W zawodach udział biorą łuczniczki i łucznicy tarczowi 
strzelający z łuków olimpijskich, bloczkowych i barebow.

• Do startu dopuszcza się zawodników w kategoriach 
wiekowych: senior, junior, junior młodszy.

5.KONKURENCJE

• Łuczniczki i łucznicy bloczkowi strzelają w konkurencjach
open kobiet i open mężczyzn:

▪ rundę kwalifikacyjną (Runda 50 m),
▪ bloczkowe rundy eliminacyjne i finałowe,
▪ miksty.

• Łuczniczki i łucznicy klasyczni strzelają 
w poszczególnych kategoriach wiekowych (RM, RW, RU21M, 
RU21W, RU18M, RU18W) w konkurencjach:



▪ runda kwalifikacyjna (Runda 70 m: RW, RU21W, RM, RU21M; Runda 60 m: 
RU18W, RU18M),

▪ rundy eliminacyjne i finałowe (nie dotyczy RU18W i RU18M),
▪ miksty w kategoriach wiekowych.

• Łuczniczki i łucznicy strzelający z łuków gołych strzelają w konkurencjach 
open kobiet i open mężczyzn:

▪ rundę kwalifikacyjną (Runda 50 m),
▪ rundy eliminacyjne i finałowe,
▪ miksty.

6. PROGRAM ZAWODÓW

• Piątek, 24 czerwca
▪ godz. 16.00 otwarte tory: CM, CW, BM, BW
▪ godz. 16.15 strzelanie kwalifikacji: CM, CW, BM, BW
▪ godz. 18.00 zakończenie strzelań kwalifikacyjnych

• Sobota, 25 czerwca
▪ godz.  8.00 otwarte tory w ramach PPJM
▪ godz.  8.20 strzelanie kwalifikacji w ramach PPJM
▪ godz. 11.10 uroczyste otwarcie Memoriału
▪ godz. 11.30 otwarte tory: RW, RM, RU21W, RU21M
▪ godz. 11.50 strzelanie kwalifikacji: RW, RM, RU21W, RU21M
▪ godz. 14.30 otwarte tory: CW, CM, BW, BM
▪ godz. 14.40 strzelanie eliminacji: CW, CM, BW, BM od 1/16 do 1/4

włącznie
▪ godz. 16.20 otwarte tory w ramach PPJM
▪ godz. 16.30 strzelanie eliminacji i finałów w ramach PPJM
▪ godz. 18.40 otwarte tory: RM, RW, RU21M, RU21W
▪ godz. 18.50 strzelanie eliminacji od 1/16 do 1/4 włącznie: RM, 

RW, RU21M, RU21W
• Niedziela, 26 czerwca

▪ godz.  8.00 otwarte tory: RU18W, RU18M
▪ godz.  8.15 strzelania kwalifikacji: RU18W, RU18M
▪ godz.  9.40 otwarte tory: CW, CM, BW, BM, RW, RM, RU21W, RU21M
▪ godz.  9.50 strzelania półfinałowe: CW, CM, BW, BM, RW, RM, 

RU21W, RU21M
▪ godz. 10.20 strzelania o 3 miejsce: CW, CM, BW, BM, RW, RM, 

RU21W, RU21M
▪ godz. 11.00 otwarte tory dla mikstów
▪ godz. 11.20 strzelania eliminacyjne i finałowe mikstów
▪ godz. 12.40 strzelania finałów indywidualnych
▪ godz. 16.30 rozdanie nagród i zakończenie 39 Memoriału Ireny 

Szydłowskiej
Program zawodów może ulec zmianie.

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zawodników /w nie przekraczającym terminie/ z rezerwacją zakwaterowania
i wyżywienia do dnia 13.06.2022 r. na ksdrukarz@ksdrukarz.pl

8.ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

Płatne gotówką u organizatora 24.06.22:
• Hotel Aramis*: 

pokój 3-os.: 220 PLN za noc (śniadanie wliczone w cenę);
• O3 Hotel:

▪ 1-os.: 169 PLN za noc (śniadanie wliczone w cenę);

▪ 2-os.: 199 PLN za noc (śniadanie wliczone w cenę);

mailto:ksdrukarz@ksdrukarz.pl


▪ 3-os.: 254 PLN za noc (śniadanie wliczone w cenę);

▪ 4-os.: 294 PLN za noc (śniadanie wliczone w cenę).

• Cennik parkingu hotelowego:

▪ samochód osobowy: 30 PLN/doba

▪ bus: 40 PLN/doba

▪ autokar: 100 PLN/doba

• Wyżywienie:

▪ obiady będą serwowane w miejscu zawodów: cena 21 PLN,

▪ możliwość wykupienia kolacji w hotelu: cena 35 PLN.

Po terminie zgłoszeń nie gwarantujemy noclegów. W zgłoszeniu ma być 
określone w jakim hotelu i rodzaj pokoju 

9. OPŁATY STARTOWE

• Opłata startowa wynosi 120 PLN od każdego zgłoszonego zawodnika. Nie pobiera
się opłat od zgłoszeń zespołów ani innych uczestników zawodów.

• Opłata startowa za kadetów startujących jednocześnie w III Rundzie Pucharu 
Polski Juniorów Młodszych wynosi 50 PLN (+ 50 PLN za start w PPJM).

• Opłatę startową wnosi się gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem 
strzelań.

10. NAGRODY

• RW oraz RM: nagrody finansowe ufundowane przez LKS „Łucznik-Żywiec”:
▪ 1 miejsce: 1500 zł
▪ 2 miejsce:  700 zł
▪ 3 miejsce:  300 zł

• CW, CM, BW, BM: nagrody finansowe za miejsca I, II i III
• RU21W, RU21M, RU18W, RU18M: nagrody rzeczowe za miejsca I, II i III
• miksty: puchary zamiejsca I, II i III
• konkurencje indywidualne: puchary za miejsca I, II i III
• nagroda specjalna – puchar – dla najlepszej zawodniczki 39 Memoriału Ireny 

Szydłowskiej

11. INNE POSTANOWIENIA

• Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bądź zgubione na 
miejscu rozgrywania zawodów.

• UWAGA! W zależności od ilości zgłoszonych zawodników program zawodów może 
ulec zmianie.
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