Kielce dnia 25 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT

ORGANIZACYJNY

LXVII Mistrzostw Polski Juniorów w łucznictwie
klasycznym i bloczkowym kobiet i mężczyzn.
1. Termin

– 27-29 lipca 2018 r.

2. Miejsce

– tory łucznicze K.S. „Stella” w Kielcach ul. Krakowska 374

3. Organizator
– Polski Związek Łuczniczy, Świętokrzyski Okręgowy Związek Łuczniczy w Kielcach, Klub
Sportowy „Stella”.
4. Uczestnictwo – do udziału w
urodzeni w latach 1998,1999,2000.

zawodach mogą

być

zgłoszeni

5. Konkurencje – I OR WA

-

łuki klasyczne i bloczkowe

Z OR WA

-

łuki klasyczne i bloczkowe

Mikst

-

łuki klasyczne i bloczkowe

zawodniczki

i zawodnicy

Strzelania specjalne łuki klasyczne i bloczkowe.
Czas strzelania jednej serii 6-strzałowej wynosi 240 sekund
Czas strzelania jednej serii 3-strzałowej wynosi 120 sekund
6. Klasyfikacja – oddzielnie łuków klasycznych i łuków bloczkowych wśród kobiet i mężczyzn. Konkurencje
łuków bloczkowych nie są zaliczane do współzawodnictwa MSiT.
a/ indywidualna – po rozegraniu pojedynków I OR WA od 1/48
b/ zespołowa – po rozegraniu pojedynków Z OR WA /w eliminacjach startuje 24 zespoły w pierwszym przejściu zespoły zajmujące po kwalifikacjach miejsca 1-8 mają wolne przejście/
Uwaga !!!
Składy zespołów należy podać na piśmie przed rozpoczęciem kwalifikacji
c/ miksty – po rozegraniu pojedynków OR WA /w eliminacjach startuje 24 miksty wyłonione na podstawie
wyników rankingu uzyskanego w kwalifikacjach; w pierwszym przejściu miksty zajmujące po kwalifikacjach
miejsca 1-8 maja wolne przejście/
Uwaga !!!
Składy mikstów należy podać na piśmie przed rozpoczęciem kwalifikacji
d/ klubowa i wojewódzka – za miejsca zawodników w kategorii łuków klasycznych w konkurencjach OR WA,
WA 1440, Z OR WA, Mikst. wg punktacji zamieszczonej w Komunikacie PZŁucz. zawodów centralnych na
2018 r.
UWAGA !!!
W konkurencjach Z OR WA i Mikstach mogą startować tylko zespoły klubowe
7. Tytuły i wyróżnienia wg wytycznych PZŁucz. na rok 2018.
indywidualnych organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

Za miejsca 1-4 w konkurencjach

8. Zasady udziału i finansowania:
a/ koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator bezpośredni
b/koszty udziału w zawodach pokrywają uczestniczące kluby
c/ opłata startowa od jednego zawodnika wynosi 70,00 zł
9. Zgłoszenia do udziału w zawodach oraz zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonać poprzez AZZ
w terminie do dnia 20 lipca 2018 r.
10. Wyżywienie i zakwaterowanie:
Koszt całodziennego wyżywienia i zakwaterowania wynosi 85 zł. od osoby. Koszt poszczególnych posiłków –
śniadanie 12,50 zł, obiad 20,00 zł, kolacja 12,50 zł.
Wyżywienie dla wszystkich uczestników zawodów w restauracji „Stella” w miejscu zawodów.
Zakwaterowanie : Hotel „Stella” w miejscu zawodów
Schronisko Młodzieżowe I kat. w Nowinach /3 km. od miejsca zawodów/
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach /5 km. od miejsca zawodów/.
UWAGA!!!
Po 20 lipca 2018 r. nie ma możliwości rezygnacji z zamówionych noclegów i wyżywienia. Zamawiający
zostanie obciążony zgodnie z wcześniejszym zamówieniem.
Inne postanowienia:
−
−
−
−
−
−

uczestników zawodów obowiązuje ubezpieczenie we własnym zakresie
podczas zawodów obowiązuje Regulamin Łucznictwa wyd. IX
prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje bezpośredniemu organizatorowi
podany niżej program minutowy zawodów może ulec zmianie
kontakt z bezpośrednim organizatorem: tel. 41-346-51-98, e-mail: klubsportowystella@gmail.com
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

Program minutowy zawodów:
27 lipca /piątek/

28 lipca /sobota/

29 lipca /niedziela/

godz. 1500 - odprawa techniczna trenerów, kierowników ekip oraz sędziów
godz.1530 – otwarte tory dla kobiet i mężczyzn - łuki klasyczne
godz.1615 - strzelanie odległości Ł-A kobiet i mężczyzn - łuki klasyczne
godz. 800 – otwarte tory dla kobiet i mężczyzn - łuki klasyczne
godz. 900 – uroczyste otwarcie 67 MP Juniorów
godz. 930 – strzelanie odległości Ł-B kobiet i mężczyzn - łuki klasyczne
godz. 1140 – otwarte tory dla łuków bloczkowych kobiet i mężczyzn
godz. 1220 – strzelanie 2 x 50 m łuki bloczkowe kobiet i mężczyzn
godz. 1430 – strzelania eliminacyjne zespołów kobiet i mężczyzn łuki klasyczne do finału
godz. 1700 - strzelania eliminacyjne mikstów kobiet i mężczyzn łuki klasyczne do finału
godz. 800 – otwarte tory dla kobiet i mężczyzn
godz. 845 – strzelania eliminacyjne od 1/48 kobiet i mężczyzn
godz. 1210 – finały indywidualne kobiet i mężczyzn.
godz. 1240 – strzelania specjalne
godz. 1330 – zakończenie MP Juniorów.

Obowiązujący program minutowy zostanie podany na odprawie technicznej o godz. 1500 w dniu 27 lipca 2018

