
Halowe Mistrzostwa Polski 2021 
 

XXXIX Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów 

Halowe Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnością 

XIII Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

XXXVI  Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów 

XXXI  Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 

XI Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików 
 

Cel zawodów: 

Wyłonienie Halowych Mistrzów Polski Seniorów, Osób z Niepełnosprawnością, 

Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych, Młodzików na 2021 rok. 

Ocena poziomu sportowego czołówki krajowej. 

Termin i miejsce zawodów: 

Seniorzy      29-31.01.2021 – Wilkowice  

Osoby z niepełnosprawnością  20-21.02.2021 – Zgierz  

Młodzieżowcy i Juniorzy    12-14.03.2021 – Zamość 

Juniorzy młodsi     21-22.03.2021 – Legnica  

Młodzicy      27.03.2021 – Zgierz 

Organizator: 

Polski Związek Łuczniczy, OZłucz-e, Kluby – organizatorzy bezpośredni, 

Uczestnictwo: 

Prawo startu w zawodach mają: 

• w kategorii seniorów: zawodnicy będący członkami kadry narodowej seniorów 

PZŁucz. na I półrocze 2021, zawodnicy urodzeni w roku 2004 i starsi zgłoszeni przez 

kluby lub indywidualnie (zawodnicy niestowarzyszeni). Dodatkowo zostaną 

dopuszczeni do zawodów wytypowani zawodnicy kadry narodowej z rocznika 2005 na 

podstawie decyzji Działu Szkolenia PZŁucz, 

• W HMPS biorą udział zawodnicy w kategorii: łuków klasycznych, bloczkowych  

i barebow. 

• w kategorii osób z niepełnosprawnością zawodnicy urodzeni w roku 2003 i starsi 

zgłoszeni przez kluby lub indywidualnie (zawodnicy niestowarzyszeni) – łuki klasyczne 

i bloczkowe  

• w kategorii młodzieżowców zawodnicy rocznika 1998-2000 zgłoszeni przez kluby lub 

indywidualnie - (zawodnicy niestowarzyszeni) – łuki klasyczne i bloczkowe  

• w kategorii juniorów zawodnicy rocznika 2001-2003 zgłoszeni przez kluby lub 

indywidualnie - (zawodnicy niestowarzyszeni) – łuki klasyczne i bloczkowe  

• w kategorii juniorów młodszych zawodnicy rocznika 2004 - 2006 zgłoszeni przez kluby 

lub indywidualnie (zawodnicy niestowarzyszeni) – łuki klasyczne i bloczkowe   

• w kategorii młodzików zawodnicy rocznika 2007-2011 zgłoszeni przez kluby lub 

indywidualnie (zawodnicy niestowarzyszeni) – łuki klasyczne 

• obowiązują zawodników licencje posiadane w roku 2020  

• licencje PZŁucz. dla zawodników rocznika 2006 należy uzupełnić w terminie do dnia 

23.03.2021 r.  

• zawodnicy w kategorii młodzików posiadają licencje wydane przez okręgowe związki 

łucznicze i kluby sportowe  

 



Konkurencje: 

Indywidualna Runda w Hali, 

junior młodszy – tarcza fi 40cm w strzelaniach kwalifikacyjnych i tarcza fi 3x20cm  

w strzelaniach  eliminacyjnych   

młodzik – tarcza pełna 60cm – 18m, tarcza pełna 80cm – młodzik młodszy rocznik 2010-2011 

– 15m. 

runda kwalifikacyjna w kategorii senior, młodzieżowiec, junior, junior młodszy - 60 strzał na 

18 m. 

− rundy eliminacyjne - do 32 najlepszych zawodniczek / zawodników, 

− strzelanie pojedynków setowych wg regulaminu, 

− zespołowa i mikstowa Runda w Hali jest strzelana setowo do 5 punktów, 

− runda kwalifikacyjna w oparciu o wyniki kwalifikacji indywidualnych, 

− rundy eliminacyjne z udziałem do 16-tu najlepszych zespołów po rundzie 

kwalifikacyjnej, 

− Konkurencja mikstów w hali, 

− konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu 

(oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe). 

Po rundzie kwalifikacyjnej na odległości 18 metrów wyłonionych zostanie do 16-stu 

najlepszych mikstów według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do 

zawodów.  

Do strzelań eliminacyjnych od 1/8 finału awansują: miksty ze zgłoszonych klubów 

- dowolna ilość z jednego klubu na podstawie sumy najlepszych wyników zawodniczki  

i zawodnika po rundzie kwalifikacyjnej. 

Pojedynki w rundzie eliminacyjnej z odległości 18 metrów. 

W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 strzały w jednym secie 

do rozstrzygnięcia pojedynku. W przypadku uzyskania remisu 4 pkt.- 4 pkt. zarządza się 

strzelanie barażowe po jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  

 

Kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu głównemu zespoły  

3/4-osobowe i miksty - ilość zespołów i mikstów dowolna, zespoły i miksty klubowe  

w rundzie kwalifikacyjnej z rankingu, do rundy eliminacyjnej kwalifikuje się najlepszych  

16 zespołów bez względu na ilość zespołów zgłoszonych przez kluby. Prawo zmiany składów 

osobowych przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekipy, który zgłasza pisemnie sędziemu 

głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną, a ewentualna zmiana składu nie powoduje 

zmiany w rankingu po rundzie kwalifikacyjnej. 

 

Klasyfikacja: 

• Indywidualna - oddzielnie dla zawodniczek i zawodników w konkurencji  

I.R. w Hali w kategorii łuków olimpijskich i bloczkowych. 

- w indywidualnej rundzie eliminacyjnej może brać udział do 32 najlepszych 

zawodników z rundy kwalifikacyjnej. 

• Zespołowa klubów - oddzielnie dla zawodniczek i zawodników w konkurencji  

Z.R. w Hali w kategorii łuków olimpijskich i bloczkowych. 

- w zespołowej rundzie eliminacyjnej może brać udział do 16 najlepszych zespołów  

z rundy kwalifikacyjnej. 

• Mikstów - w konkurencji łuków olimpijskich i bloczkowych 

- w konkurencji mikst może brać udział do 16 najlepszych mikstów klubowych  

z rundy kwalifikacyjnej. 

  

 



Tytuły i wyróżnienia: 

Dotyczy klasyfikacji w kategorii łuków olimpijskich i bloczkowych. 

Zawodniczce/zawodnikowi za zajęcie pierwszego miejsca nadaje się tytuł Halowej Mistrzyni 

Polski względnie Halowego Mistrza Polski Seniorów, Juniorów, Młodzieżowców, Juniorów 

Młodszych, Młodzików na rok 2021. 

Za zajęcie miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej zawodniczki i zawodnicy otrzymają 

medale odpowiednio złote, srebrne i dwa brązowe, a za miejsca I – VIII dyplomy. 

Za zajęcie II-ego i dwóch III-ich miejsc nadaje się odpowiednio tytuły V-ce i II V-ce 

Mistrzów Polski w odpowiedniej kategorii wiekowej. 

Zespołom za zdobycie I miejsca w każdej kategorii wiekowej w konkurencji Zespołowej 

Halowej Rundy WA zostaną nadane tytuły Zespołowego Mistrza Polski  

w Hali na rok 2021,  za miejsca II i dwa III-cie: odpowiednio tytuły Zespołowego  

V-ce i II-gich V-ce Mistrzów Polski WA w Hali na rok 2021. 

Za miejsca I – III w ZR WA zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale odpowiednio złote, 

srebrne i 2 brązowe 3 lub 4 osobowe zespoły, a za miejsca I - VIII dyplomy. 

Trenerzy klubowych medalistów otrzymują medale.  

Miksty – tytuły i medale jak wyżej. 

W Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w konkurencji łuków klasycznych/olimpijskich 

i łuków bloczkowych zawodnicy zajmujący indywidualnie miejsca: 1,2,3-3 mogą otrzymać 

nagrody finansowe lub rzeczowe wg możliwości organizatora a za miejsca 5-8 zawodnicy 

otrzymują upominki.  

W Halowych Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i Juniorów, Juniorów Młodszych, 

Młodzików - zawodnicy zajmujący indywidualnie miejsca od 1 do 8 otrzymują nagrody i 

upominki rzeczowe.  

 

Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi  sędziowskiej 

uzgodnionej wcześniej pokrywa PZŁucz, pozostałe koszty związane z udziałem  

w zawodach pokrywają uczestniczące kluby. 

- opłata startowa od 1-go zawodnika w HMP Seniorów wynosi - 100zł,  

- opłata startowa od 1-go zawodnika w HMP Młodzieżowców, Juniorów wynosi - 70zł. 

- opłata startowa od 1-go zawodnika w HMP Juniorów Młodszych wynosi - 50zł.  

- opłata startowa od 1-go zawodnika w HMP Młodzików wynosi - 30zł. 

- opłata startowa od 1-go zawodnika niestowarzyszonego wynosi - 100zł bez względu na 

kategorię wiekową.  

- opłata startowa w podwójnej wysokości dotyczy klubów sportowych, które nie będą 

korzystać z hotelu zabezpieczonego przez organizatora zawodów.  
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