
Komunikat Organizacyjny
I Rundy Otwartego Halowego Pucharu Polski w Łucznictwie Nieolimpijskim

Starachowice 15.01.2023r.

1. Organizator: ŁLKS KARIMA Prząsław

2. Patronat:
·Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
·Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk
·Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek

3. Termin zawodów: 15 stycznia 2023r. (niedziela)

4. Miejsce zawodów: Starachowice, Al. św. Jana Pawła II 18

5. Cel zawodów:
 - Propagowanie wszystkich form łucznictwa nieolimpijskiego wśród osób uprawiających i chcących 

uprawiać łucznictwo, także integracja niezrzeszonych w strukturach Polskiego Związku Łuczniczego. 
-Umożliwienie współzawodnictwa i rywalizacji, oraz zapoznanie się z zasadami i przepisami WA.
-Ocena poziomu sportowego zawodników w konkurencji łuków nieolimpijskich.
-Promocja miasta i powiatu Starachowice

6. Uczestnictwo: Seniorzy (21 lat i starsi), juniorzy (18, 19, 20 lat), juniorzy młodsi (14 -17).

7. Konkurencje:
Odległość 18 m.
·Łuki Bloczkowe- tarcze potrójne 40 cm od 6.
·Łuki Barebow - tarcze 40cm pełne
·Łuki Hunter - j.w.
·Łuki Longbow - j.w.
·Łuki Tradycyjne – jw.
Sprzęt zgodnie z regulaminem OHPPŁN. Czas strzelania 1 serii (3 strzały) – 90 sek.

8. Zgłoszenia
Do 10.01.2023r. na adres e-mail: karimabis@poczta.onet.pl lub archerypoints.pl
z podaniem imienia i nazwiska, przynależności klubowej lub niezrzeszony, daty urodzenia,
kategorii sprzętowej oraz zapotrzebowaniem na obiad

9. Program zawodów:
8:00 - Potwierdzenie udziału i rozgrzewka
10.00 - Otwarcie zawodów z ceremonią wręczania medali 95-lecia PZŁucz.
10:30 - Strzelania konkursowe ( 2 serie próbne, 10 serii konkursowych x3 strzały)
12.00-13.00- przerwa obiadowa
13:00 – Strzelanie konkursowe ( 2 serie próbne, 10 serii konkursowych 3 strzały)
15.00 – Zakończenie zawodów
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności.

10. Nagrody i wyróżnienia:
Dyplomy za miejsca 1-8.

11. Zasady finansowania:
Opłaty startowe: 100 zł. od zawodnika, płatne gotówką w dniu 15.01.2023. przy rejestracji.



12. Noclegi i wyżywienie
Obiad na torach 25 zł/dzień dla jednej osoby

Polecane obiekty noclegowe :

-Klub sportowy Świt, ul.Strzelnicza 29 Starachowice,cena od 80 zł pokój tel: 512010889
-Hotel Senator, ul Bankowa 7 Starachowice,cena od 300 zł,tel: 694455201
-Pensjonat Lubianka, ul.Podlesie 93,cena od 170 zł,tel: 607031611
-Hostel, ul.Radomska Starachowice,cena 35zł,tel: 692147608
-Karczma u Jana, ul.Ostrowiecka 37 Kuczów, cena od 230 zł,tel: 41 271 67 71
-Przystań wodna Styków Brody, cena od 168 zł, tel:502 448 603
-Willa Rosochacz Starachowice ul. Henryk Szyb 1, cena od 150 zł ze śniadaniem nr 1, tel: 501424701

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów!

13. Inne postanowienia:
1. Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni.
2. Za rzeczy zagubione podczas zawodów Organizator nie odpowiada.
3. W zależności od liczby zgłoszonych zawodników program zawodów może ulec zmianie.
5. Podczas zawodów i dekoracji obowiązuje ubiór zgodnie z Regulaminem.
6. Na terenie zawodów zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów.
7. Prawo interpretacji niniejszego komunikatu przysługuje Organizatorowi.


