
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY                                                                         

I Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Kwalifikacyjnego w Łucznictwie                                

Prudnik     03-05.02.2023 

1. CEL ZAWODÓW 

• Kwalifikacja do Grupy Szkolenia PZŁucz. objętej przygotowaniami do IO 2024 

• Bezpośrednia rywalizacja zawodników pretendujących do reprezentacji kraju na wytypowane przez      
Dział Szkolenia PZŁucz.  zawody międzynarodowe 

• Ocena poziomu sportowego krajowej czołówki kobiet i mężczyzn w konkurencji 2x70m                                                                                                                                                                                 
zawody wyłonią 16-tkę najlepszych kobiet i mężczyzn, którzy wezmą udział w następnym II turnieju.    
 

2.MIEJSCE: hala sportowa ASiP Prudnik , ul. Łucznicza 1,  48-200 Prudnik 
3.ORGANIZATOR: Klub Sportowy „OBUWNIK”, OOZŁucz., PZŁucz., ASiP Prudnik 
4.UCZESTNICTWO: Do uczestnictwa będą zakwalifikowani zawodnicy i zawodniczki:  
- kadra narodowa seniorów: 15K + 15M, 6 najlepszych K i M w kadrze narodowej PZŁucz. 
młodzieżowców i juniorów na I półrocze 2023 oraz pozostali zawodnicy/zawodniczki, którzy 
uzyskali w roku 2022 wyniki punktowe w konkurencji 2x70m na poziomie minimum: M – 620 
pkt., K – 600pkt. zgłoszeni przez kluby, zawodnicy kadry ON 
5.KONKURENCJA: piątek 3.02 - 2x70 m, sobota 4.02 - 4x70 m, niedziela 5.02 - 2x70 m, 
w kategorii kobiet i mężczyzn 
6.KLASYFIKACJA: indywidualna w kategorii łuków olimpijskich 
7.NAGRODY: za miejsca 1-3, upominki i dyplomy, za miejsca 4-6 -dyplomy 
8.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: -Hotel „OAZA ” Prudnik ul. Zwycięstwa 2,                          
tel. +48 77 406 84 80 · zamówienia we własnym zakresie 
9.STARTOWE: -100,-zł płatne gotówką u organizatora 
10.ZGŁOSZENIA: wyłącznie przez system licencyjny sportzona.pl Termin zgłoszeń 
od 25.01.2023 do 31.01.2022 r. Zgłoszenia w innej formie nie będą brane pod uwagę 
11.W CZASIE ZAWODÓW OBOWIĄZUJE REGULAMIN ŁUCZNICTWA. 
PROGRAM ZAWODÓW: 
03.02.20223 godz.-    14.00-16.00 strzelanie konkurencji 2 x 70m mężczyzn  

16.00-18.00 strzelanie konkurencji 2 x 70m kobiet  
04.02.2023 godz.-       09.30-11.30 strzelanie konkurencji 2 x 70m mężczyzn 

12.00-14.00 strzelanie konkurencji 2 x 70m kobiet 
14.00-16.00 strzelanie konkurencji 2 x 70m mężczyzn  
16.00-18.00 strzelanie konkurencji 2 x 70m kobiet  
 
 

5.02.2023 godz.-      8.30-9.00 otwarte tory mężczyzn 
09.00 -11.00 strzelanie konkurencji 2 x 70m mężczyzn 
11.00 -11.30 otwarte tory kobiet 
11.30-13.30 strzelanie konkurencji 2 x 70m kobiet 
14.00- zakończenie zawodów 



UWAGA! W zależności od ilości zgłoszonych zawodników program zawodów może ulec 
zmianie. W hali obowiązuje wszystkich uczestników zmienne obuwie sportowe 
i ubezpieczenie we własnym zakresie!  
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