
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 
XXI HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 

TERESIN 12 – 13 MARCA 2011 r. 
 

Termin zawodów:    12 – 13 marca 2011 r. 

 Miejsce:  Hala sportowo-widowiskowa  GOSiR w Teresinie ul. XX-lecia 1  

Organizator:  LKS „Mazowsze” Teresin, Polski Związek Łuczniczy, Warszawsko - Mazowiecki 

Okręgowy Związek Łuczniczy, Urząd Gminy Teresin, GOSiR Teresin. 

 Uczestnictwo: Zawodnicy zgłoszeni przez kluby zgodnie z regulaminu PZŁucz. – regulaminem 

zawodów. 

Cel   zawodów: Wyłonienie halowych Mistrzów Polski na rok 2011 wśród juniorów młodszych  

w łukach klasycznych i bloczkowych 

Konkurencja: strzelanie kwalifikacyjne 2 x 18 metrów , runda eliminacyjna i finałowa H.I.R. FITA , 

H.Z.R. FITA mężczyzn i kobiet łuki klasyczne i łuki bloczkowe. 

 Tytuły i wyróżnienia:  Za zajęcie I miejsca nadane zostaną tytuły Halowych Mistrzów Polski na 2011r. 

Za zajęcie II-III  miejsca nadane zostaną tytuły Wicemistrzów i II Wicemistrzów 

Polski na 2011 r. w odpowiednich kategoriach. Za miejsca I – III zawodnicy 

otrzymują medale , a za miejsca I – VIII dyplomy. W rywalizacji zespołowej za 

miejsca I-III –medale i puchary, miejsca 4-8 dyplomy. 

Startowe: 30 zł od zawodnika, płatne gotówką przed zawodami w biurze zawodów przy hali 

sportowej, brak ważnej licencji, terminowego zgłoszenia (wzór na stronie związku) 

skutkuje niedopuszczeniem do zawodów. 

 Zgłoszenia: Zgłoszenia imienne wraz z zamówieniem na noclegi oraz wyżywienie prosimy przesyłać  

   na  adres : LKS „Mazowsze”  96-515 Teresin ul. XX –Lecia 32 lub e-mail  rysiekk47@o2.pl  

  w nieprzekraczalnym terminie do 01 marca 2011 r. po tym terminie organizator nie 

zapewnia noclegów i wyżywienia 

   Telefon kontaktowy  Ryszard Kowalski  606 879 359 

   Zakwaterowanie i wyżywienie:  zakwaterowanie 40 zł – 45 zł  + 40 wyżywienie 

  1 Hotel  CSO  100 metrów przy hali  80 zł. (Teresin ul. XX-Lecia 30 ) 

  2 Hotel KRUS (Pałac)  85 zł. (Teresin  ul. Druckiego-Lubeckiego 1) 

  3 Hotel  Kuźnia Napoleońska   80 zł.  (Paprotnia ul. Sochaczewska 5) 

  Wyżywienie  na miejscu w każdym hotelu 

W czasie zawodów obowiązuje regulamin łucznictwa tarczowego 



 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

11 marca /piątek/   

                                do godz. 17.oo - przyjazd ekip 

                                godz. 17.oo - 18.3o -oficjalny trening 

                                godz. 19.oo - oficjalne otwarcie HMP Juniorów Młodszych 

                                godz. 20.3o - odprawa techniczna 

 

12 marca /sobota/      

                               godz. 8.oo - 8.3o - otwarte tory dla juniorów młodszych 

                               godz. 8.4o - strzelania kwalifikacyjne juniorów młodszych 

                               godz. 11.4o - 12.1o - otwarte tory dla juniorek młodszych 

                               godz. 12.20 - strzelania kwalifikacyjne juniorek młodszych 

                           

                               godz.16.3o - otwarte tory dla zespołów 

                               godz.17.oo - 1/8 pojedynków zespołowych mężczyzn 

                               godz.17.30 - 1/8 pojedynków zespołowych kobiet 

                               godz.18.oo - 1/4 pojedynków zespołowych kobiet i mężczyzn 

                               godz.18.3o - 1/2 pojedynków zespołowych kobiet i mężczyzn 

                               godz. 19.oo - finał pojedynków zespołowych 

 

13 marca /niedziela/  

                              godz. 8.oo - 8.2o - otwarte tory dla mikstów 

                              godz. 8.2o - 1/8 mikstów 

                              godz. 8.4o - 1/4 mikstów 

                              godz. 9.oo - 1/2 mikstów 

                              godz. 9.2o - finał mikstów 

Uwaga! w czasie strzelania 1/4 ,1/2 i finału mikstów odbędą się strzelania w ramach otwartych 

torów dla zawodników występujących w rundach eliminacyjnych 

 

                              godz.  9.45 - 1/16 pojedynków eliminacyjnych juniorek i juniorów mł. łuki  klasyczne 

                              godz.10.15 - 1/8   pojedynków eliminacyjnych  juniorek i juniorów mł. łuki klasyczne 

                              godz.10.40 - 1/4 pojedynków finałowych łuki klasyczne i bloczkowe K i M 

                              godz. 11.05 - 1/2 pojedynków finałowych łuki klasyczne i bloczkowe K i M        

                              godz. 11.3o - pojedynki finałowe o trzecie miejsce łuki klasyczne i bloczkowe K i M 

                              godz. 11.50 - pojedynki finałowe o pierwsze miejsce  łuki bloczkowe K i M 

                              godz. 12.10 - pojedynki finałowe o pierwsze miejsce luki klasyczne K i M 

                              godz. 13.oo - uroczyste zakończenie Mistrzostw 

 


