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Regulamin
Halowych Mistrzostw Małopolski w łucznictwie
w roku 2018

1. Cel zawodów:
- popularyzacja sportu łuczniczego
- wyłonienie Halowych Mistrzów Małopolski w kategorii otwartej /seniorzy, juniorzy/ oraz w kategorii
juniorów młodszych
- ocena poziomu sportowego łucznictwa w Małopolsce
2. Termin i miejsce:
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 3 lutego /sobota/ 2018 r. w Krakowie w Szkole Podstawowej
nr 47 ul. Myśliwska 64 ( przecznica z ulicy Saskiej blisko klubu KS Płaszowianka)
3. Organizator:
Organizatorem zawodów jest Małopolski Związek Łuczniczy oraz KS Płaszowianka
4. Kierownictwo zawodów:
Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje Małopolski Związek Łuczniczy, a kierownictwo
techniczne Sędzia Główny wyznaczony przez MZŁucz.
5. Uczestnictwo:
Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy z województwa małopolskiego, zgłoszeni
przez macierzyste kluby, z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
- kategoria otwarta senior, junior
- kategoria juniorów młodszych – zawodnicy rocznika 2002-2001 /tarcza „40” pełna/
Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na start w zawodach oraz dokument
przynależności klubowej i licencję zawodniczą.
6. Konkurencje:
Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach:
-dla kategorii otwartej -kwalifikacje 18m, + Indywidualna Olimpijska Runda z udziałem po 8
najlepszych zawodniczek i zawodników po strzelaninach kwalifikacyjnych senior junior
- dla kategorii juniora młodszego konkurencja 18 m /60 strzał + eliminacje po 8 najlepszych
zawodniczek i zawodników po strzelaninach kwalifikacyjnych
- łuki bloczkowe 18 m /60 strzał/ kwalifikacje i eliminacje kobiety i mężczyźni razem.
Organizator nie przewiduje strzelań treningowych przed zawodami, natomiast zgodnie z Regulaminem
Łucznictwa Tarczowego strzelane będą dwie serie próbne w ramach torów otwartych przed
strzelaninami konkursowymi.
Czas trwania serii 3-strzałowej 90 sek
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- otwarcie zawodów
- strzelania próbne i konkursowe

Dalsze szczegóły uzgodnione będą na roboczo w trakcie zawodów.
7. Klasyfikacja:
Przewiduje się tylko klasyfikację indywidualną oddzielnie dla zawodniczek i zawodników w
konkurencjach określonych regulaminem Mistrzostw dla poszczególnych kategorii.
8. Tytuły i wyróżnienia:
Zawodniczce względnie zawodnikowi za zajęcie 1-go miejsca nadaje się tytuł Halowego Mistrza
Małopolski na rok 2018 w odpowiedniej kategorii.
Za zajęcie II-go i III-go miejsca nadaje się odpowiednio tytuły I-go i II-go V-mistrza.
Za Zajęcie miejsca I – III w każdej kategorii zawodnicy otrzymają puchary oraz dyplomy.
9. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Małopolski Związek Łuczniczy, a koszty udziału
w zawodach zainteresowane kluby.
Opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 25,- zł /płatna na miejscu
10. Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia uczestnictwa w zawodach wg obowiązującego wzoru należy przesłać na adres
MZŁucz
30-714 Kraków ul. Stróża Rybna 19, lub pocztą elektroniczną – adres
ryszard.pacura@interia.pl do 01 lutego (czwartek)
11. Postanowienia końcowe:
a/ prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi MZŁucz
b/ w sprawach technicznych obowiązuje Regulamin Łucznictwa Tarczowego
c/ uczestnicy zawodów winni być ubezpieczeni we własnym zakresie
d/ dopuszcza się udział zawodników z łukami bloczkowymi przy oddzielnej klasyfikacji
e/ wstęp na halę tylko w obuwiu sportowym zmienionym przed wejściem na halę
Zarząd
Małopolskiego Związku Łuczniczego
Kraków, styczeń 2018 r.
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