
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW  

X MIĘDZYNARODOWY 

HALOWY MEMORIAŁ  

KAROLA HIBNERA  

 

 

1. TERMIN:         02-03.03.2019 r.  

2. MIEJSCE:  Hala sportowo-widowiskowa GOSiR w Teresinie  

al.XX-Lecia 32 

3. CEL ZAWODÓW: 

 Uczczenie pamięci Karola Hibnera 

 Wyłonienie  Mistrzów Memoriału w poszczególnych kategoriach 

 Ocena poziomu sportowego zawodników 

4. ORGANIZATOR: 

 Wójt Gminy Teresin 

 Starosta Powiatu Sochaczewskiego 

 Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy  Związek Łuczniczy 

 LKS „Mazowsze” Teresin 

5. UCZESTNICTWO:  Zawodnicy zgłoszeni przez kluby oraz indywidualnie  

6. KONKURENCJA:   

   Halowa Runda Pojedynkowa w kategorii: 

 Seniorów (łuki klasyczne i bloczkowe) 

 Seniorek (łuki klasyczne i bloczkowe) 

 Juniorów (łuki klasyczne)  

 Juniorek (łuki klasyczne) 

 Juniorów młodszych (łuki klasyczne) 

 Juniorek młodszych  (łuki klasyczne) 

 Młodzików starszych i młodzików (łuki klasyczne) 

 Młodziczek starszy i młodziczek (łuki klasyczne)  

7.  NAGRODY:  

 Za miejsca 1-3 w kategorii wiekowej senior, junior nagrody finansowe, puchary  

 Za miejsca 1-3 w pozostałych kategoriach nagrody rzeczowe, puchary 

 Za miejsca 1-4 we wszystkich kategoriach dyplomy 

8. STARTOWE:  Senior /Junior -  50 zł ,Kadeci - 30 zł., Młodzik -  20 zł.                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

#hibner2019 



9. ZGŁOSZENIA:    

 Zgłoszenie do zawodów, zamówienia na noclegi i wyżywienie prosimy przesłać w 

terminie do 20.02.2019 r. elektronicznie: rysiekk47@o2.pl , tel. 606 879 359 

     katarzyna.klata@gmail.com, tel. 880 175 229 

10. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:  

 Koszt osobo doby (zakwaterowanie + wyżywienie) 90 zł 

Leśne Zacisze 50m od Hali Widowiskowo-Sportowej 

11. INNE: 

 W czasie zawodów obowiązuje regulamin World Archery (tłumaczony Regulamin 

Łucznictwa Tarczowego w Hali) 

 Prawa interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi, zaś regulaminów 

łuczniczych Sędziemu Głównemu 

 Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie 

 Program zawodów na niedzielę będzie uzależniony od ilości zawodników w 

poszczególnych kategoriach 

 Zawodnicy biorący udział w zawodach winni posiadać strój sportowy i obuwie sportowe 

oraz aktualne badania lekarskie 

 Wstęp do hali wyłącznie w obuwiu sportowym 

 

    RAMOWY PROGRAM  ZAWODÓW: 

 

02. 03. 2019 r.  SOBOTA 

godz. 9.00  – Otwarte tory dla kobiet łuki klasyczne we wszystkich   

 kategoriach wiekowych oraz mężczyzn i kobiet łuki bloczkowe 

godz. 9.30  – Strzelanie kwalifikacji 2 x 18 m. w/w kategorii 

godz. 12.00  – Uroczyste otwarcie zawodów 

godz. 13.00 – Otwarte tory dla mężczyzn we wszystkich kategoriach wiekowych łuki 

klasyczne            

godz. 13.30   - Strzelanie kwalifikacyjne  2x18 w/w kategorii 

godz. 16.00   - Strzelanie młodzików starszych i młodzików 

 

03.03. 2019 r.  NIEDZIELA 

godz. 8.30 – Otwarte tory we wszystkich kategoriach 

godz. 9.00  – Strzelanie Halowej Rundy Pojedynkowej według  

 szczegółowego harmonogramu 
godz. 14.30  – Uroczyste zakończenie zawodów 
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