
Komunikat Organizacyjny 
Pierwszych  Halowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Polowym FIELD 

18.03.2023 
 
1. Organizator: ŁLKS KARIMA Prząsław, 
 
2. Patronat:  
- Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk 
 
3. Termin zawodów: 18.03.2023 
 
4. Miejsce zawodów: Starachowice , Hala Sportowa przy ulicy Szkolnej 10 
  
5. Cel zawodów: 
- Wyłonienie Mistrzów Polski, Vice Mistrzów Polski i II Vice Mistrzów Polski wśród kobiet i 
wśród mężczyzn w następujących kategoriach sprzętowych: łuki olimpijskie (Recurve), łuki 
bloczkowe (Compound), łuki gołe (Barebow), łuki długie (Longbow) i tradycyjne (Tradional) w 
kategoriach senior i junior. 
- Wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski, Vice Mistrzów Polski i II Vice Mistrzów Polski w 
kategorii senior i junior. 
- Popularyzacja łucznictwa polowego. 
 
6. Uczestnictwo: 
- W kategorii wiekowej senior – zawodnicy z rocznika 2002 i starsi 
- W kategorii junior – zawodnicy z rocznika 2003 i młodsi.  
Zawodnicy bez licencji i bez obywatelstwa mogą startować poza klasyfikacją i w miarę 
wolnych miejsc. 
 
7. Konkurencje: 
Indywidualna łuk bloczkowy (compaund) kobiet i mężczyzn 
Indywidualna łuk klasyczny (recurve) kobiet i mężczyzn 
Indywidualna łuk goły  (barebow) kobiet i mężczyzn 
Indywidualna łuk długi (longbow) kobiet i mężczyzn 
Indywidualna łuk tradycyjny (traditional) kobiet i mężczyzn 
Zespołowa: trzy najlepsze wyniki z trzech oddzielnych kategoriach sprzętowych (Compound, 
Recurve, Barebow), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, Dopuszcza się drużyny międzyklubowe 
- Drużyny mieszane oddzielnie dla kategorii sprzętowych. 
- Runda kwalifikacyjna 12 celów nieoznaczonych 
- Runda eliminacyjna 6 celów na odległościach oznaczonych 
 
 
8. Zgłoszenia 
Do 15.03.2023r. przez system sportzona.pl,  dodatkowo na adres e-mail: 
karimabis@poczta.onet.pl prosimy podać zapotrzebowanie na obiady oraz określenie czy 
posiłek jest mięsny czy wegetariański 
 
 



 
 
9. Program zawodów: 
 
18.03.2023r. Sobota 
08.00 -9.50 – potwierdzenie rejestracji zawodników, kontrola sprzętu i zaświadczeń       
lekarskich, rozgrzewka 
09.50 – oficjalne otwarcie zawodów 
10.00 – rozstawienie grup 
10.10 -  rozpoczęcie rundy 12x3 – odległości nieoznaczone. 
15.00 - obiad 
17.00 – zakończenie zawodów 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu. 
 
10. Nagrody i wyróżnienia: 
Medale za miejsca I-III, dyplomy za miejsca 1-8, dla drużyn puchary. 
 
11. Zasady finansowania 
Opłaty startowe: senior, junior 100 zł. 
Płatne gotówką w dniu zawodów przy rejestracji. 
            
12. Noclegi i wyżywienie 
Obiad na  torach 25 zł 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  
 
12. 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. 
4. Podczas zawodów obowiązuje obuwie zmienne 
5. Na terenie zawodów zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów. 
6. Prawo interpretacji niniejszego komunikatu przysługuje Organizatorowi. 
7. Protesty zgodnie z Regulaminem PZŁucz. 
 


