KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

IX Mistrzostwa Polski Młodzików
Głuchołazy 16-17.03.2019
1. CEL ZAWODÓW :

– wyłonienie Halowych Mistrzów Polski wśród młodzików na rok 2019 w kategorii
dziewcząt i chłopców w łukach klasycznych
- ocena poziomu sportowego najmłodszych adeptów łucznictwa w sezonie halowym 2019
2.MIEJSCE: hala sportowa KŁ Chrobry Głuchołazy ul. Damrota 1, 48-340 Głuchołazy
3.ORGANIZATOR:
- Klub Łuczniczy „Chrobry” Głuchołazy
- Opolski Okręgowy Związek Łuczniczy
- Polski Związek Łuczniczy
- Urząd Marszałkowski woj. Opolskiego
- Gmina Głuchołazy
- Kompleks turystyczny „Sudety” ośrodek Banderoza
4.UCZESTNICTWO: zawodnicy rocznika 2004, 2005, 2006 zgłoszeni przez kluby sportowe lub
indywidualnie (zawodnicy niestowarzyszeni). Dopuszcza się możliwość udziału w kategorii
młodzika zawodników z rocznika 2007
5.KONKURENCJA: Indywidualna 3 x 18 m
Drużynowa 3(3x18m)
Mikst
2(3x18m)

Zawodnicy kategorii Młodzik strzelają do tarcz 80cm pełna,
zawodnicy kategorii Młodzik starszy do tarczy 60cm pełna .
6.KLASYFIKACJA: indywidualna, zespołowa i MIKST w kategorii łuków olimpijskich
7.NAGRODY: za miejsca 1-3, medale i dyplomy,
za miejsca 4-8 –dyplomy
za miejsca 1-8 nagrody rzeczowe
za miejsca 1-3 w klasyfikacji drużynowej i w mikstach – puchary

8. PROGRAM ZAWODÓW
15.03.2019
- Przyjazd ekip, odebranie skierowań na noclegi i wyżywienie w biurze
zawodów hala sportowa KŁ Chrobry Głuchołazy ul. Damrota 1
16.03.2019-godz.-

11.00- otwarte tory na 18m gr I
11.45- strzelanie kwalifikacji gr I
14.15- Uroczyste Otwarcie Halowych Mistrzostw Polski Młodzików
14.30 – otwarte tory na 18m gr II
15.15 – Strzelanie kwalifikacji gr II
18.30-20.00 – kolacja w miejscu zakwaterowania
20.00 – spotkanie integracyjne (dyskoteka) Ośrodek „Banderoza”

17.03.2019-godz.-

08.30- otwarte tory na 18m gr. I
09.15- strzelanie kwalifikacji gr I
10.45-otwarte tory na 18m gr II
11.30 - strzelanie kwalifikacji gr II
13.00 - Zakończenie zawodów

9.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
„Gościniec” al. Jana Pawła II 13 – osobodzień 85 zł
Ośrodek „Banderoza” ul. Powstańców Śląskich 23– osobodzień 80 zł
10.STARTOWE: - opłata startowa od 1-go zawodnika w HMP Młodzików wynosi - 30zł.
- opłata startowa od 1-go zawodnika niestowarzyszonego wynosi – 60 zł
11.ZGŁOSZENIA: AZZ do dnia 13.03.2019 lub email na adres:
kl.chrobry.glucholazy@poczta.onet.pl

12.W CZASIE ZAWODÓW OBOWIĄZUJE REGULAMIN ŁUCZNICTWA.
13. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: sprawuje Sędzia Główny powołany przez Polski Związek Łuczniczy

14. W CZASIE ZAWODÓW OBOWIAZUJE REGULAMIN HALOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI PZŁucz.
- prawo interpretacji regulaminu na zawodach przysługuje pełnomocnikowi Zarządu PZŁucz.

a w sprawach organizacyjno-porządkowych bezpośredniemu organizatorowi
- protesty – zgodnie z regulaminem łucznictwa, opłata za protest wynosi 400zł
- czas strzelania serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund.

15. INNE POSTANOWIENIA :
- do zawodów zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy w jednolitych sportowych ubiorach

klubowych lub jednolitych białych – zgodnie z regulaminem łucznictwa.
- wejście na hale sportową tylko w obuwiu sportowym - zmiennym
- za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym i w miejscu zakwaterowania organizator nie
ponosi odpowiedzialności
- za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników
- w uroczystej ceremonii wręczenia medali i wyróżnień zawodnicy uczestniczą tylko
w ubiorach sportowych

