
 

  

  

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

HALOWYCH MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA 
OPEN 

    w łukach klasycznych, bloczkowych i barebow 
Świebodzice 9-10.02.2019 

 
I. Cel zawodów: 

• Wyłonienie Halowych Mistrzów Okręgu na 2019r. 

• Ocena potencjału sportowego zawodników dolnośląskich 

• Propagowanie łucznictwa w mieście Świebodzice i na Dolnym Śląsku 
II. Termin zawodów: sobota/niedziela  9-10 lutego 2019r. 

      III.       Miejsce zawodów: OSIR Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Mieszka Starego 6, Świebodzice  

     IV.        Organizator: 

• UKS „Ameoli” Świebodzice  

• Dolnośląski Związek Łuczniczy Wrocław  

• Urząd Miasta Świebodzice  

• OSŁ „Strzelec" Legnica 
V.      Uczestnictwo: do udziału w Mistrzostwach mogą być zgłoszeni zawodnicy ur. w 2004 i starsi 
 
VI.     Kategoria:  OPEN 

• Łuk klasyczny, bloczkowy i barebow – H.I.R. WA 2x18m 
VII.    Klasyfikacja: oddzielnie łuki klasyczne, bloczkowe i barebow 

• Indywidualna – łuki klasyczne, bloczkowe i barebow  

• Miksty – łuki klasyczne i łuki bloczkowe 

• Zespoły - łuki klasyczne i łuki bloczkowe 
VIII.   Tytuły i wyróżnienia: miejsca 1-4 medale i dyplomy -1-6 dyplomy 
IX.     Zasady finansowe: opłata startowa: łuki klasyczne + barebow - 30zł. łuki bloczkowe - 50zł. 
 
Program Mistrzostw:  

       Sobota 9.02.2019r. 

  10:00 - 10:30  potwierdzanie list zgłoszonych zawodników i składów zespołów  
  10:30 - 11:00 oficjalne otwarcie HMDŚ 
  11:00 - 11:30  tory otwarte  
  11:45 - 14:00  kwalifikacje 2 x 10 serii z 18m /łuki klasyczne, bloczki, barebow /  
  14:00 - 15.00 przerwa na posiłek 
  15:00 - 18:00 - eliminacje miksty - 1/8 -1/2   
              - eliminacje zespołowe – 1/8 - 1/2 
              - eliminacje i finał - barebow 
Niedziela 10.02.2019r. 
  09:00 - 09:30  otwarte tory 
  09:30 - 11:30 eliminacje indywidualne (łuki klasyczne i bloczki) 1/16-1/2 finału 
  12:00 - 12:20 finał -miksty - łuki bloczkowe 
  12:25 - 12:45 finał - miksty - łuki klasyczne 
  12:50 - 13:15 finał - zespoły- łuki bloczkowe /mężczyźni/ 
  13:20 - 13:45 finał - zespoły- łuki klasyczne /kobiety/ 
  13:50 - 14:15 finał - zespoły- łuki klasyczne /mężczyźni/ 
  14:20 - 14:40  finał indywidualny kobiet/bloczki/ 

  



  14:45 - 15:05 finał indywidualny mężczyzn/bloczki/ 
  15:10 - 15:30  finał indywidualny kobiet/klasyki/ 
  15:35 - 15:55 finał indywidualny mężczyzn/klasyki/ 
  16:00   dekoracja uczestników finałów oraz oficjalne zakończenie zawodów  
 
 Uwagi: 

• Zawodnicy i zawodniczki powinni posiadać ważną  licencję oraz badania lekarskie 
uprawniające do udziału w zawodach  

• Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni od NNW przez macierzyste kluby 

• Do komputerowej obsługi wyników używany będzie system Ianseo 

• Wstęp na halę sportową tylko w zmiennym obuwiu sportowym (dotyczy wszystkich) 

• Z finałów będzie transmisja w telewizji internetowej 

• Zgłoszenia poprzez formularz pod linkiem: 
https://goo.gl/forms/GiXltoFxh5rMLPZq2  

• Termin przesyłania zgłoszeń do godz. 20:00, czwartek, 8 lutego 2019 (po tym terminie nie 
będą dopuszczeni zawodnicy do zawodów) 

• W przypadku problemów ze zgłoszeniami, proszę o kontakt: maciejlaba@yahoo.com 

• Listy startowe oraz wyniki dostępne będą pod adresem 
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=5007  

• Podczas Mistrzostw czynna będzie mała gastronomia 
 

 

           ORGANIZATOR 

           UKS „Ameoli” Świebodzice 
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