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Kalendarz zawodów centralnych PZŁucz. 
na 2021 rok 
seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy 

 

LP NAZWA ZAWODÓW DATA MIEJSCE ORGANIZATOR 

1 
III Runda Halowego Pucharu 

Polski 
17.01 Tresna 

LKS "Łucznik-

Żywiec" 

2 Halowe Zawody KN 4x70m 23.01 Prudnik PZŁucz. 

3 
Halowe Mistrzostwa Polski 

Seniorów  
29-31.01 Wilkowice 

LKS "Łucznik-

Żywiec" 

4 
Halowe zawody weryfikacyjne 

KN 4x70m + 4x70m 
13-14.02 Prudnik PZŁucz. 

5 
Halowe Mistrzostwa Polski 

Osób z Niepełnosprawnością 
20-21.02 Zgierz KS Boruta Zgierz 

6 
Halowe Zawody kadry 

narodowej - 4x70m + 4x70m 
6-7.03 Prudnik PZŁucz. 

7 
Halowe Mistrzostwa Polski 

Juniorów i Młodzieżowców 
13-14.03 Zamość KS "Agros" Zamość 

8 I Runda Pucharu Europy  16-21.03 Porec/Chorwacja - 

9 
Halowe Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych 
20-21.03 Legnica 

OSŁ "Strzelec" 

Legnica 

10 
Halowe Mistrzostwa Polski 

Młodzików  
27.03 Zgierz KS Boruta Zgierz 

11 
Zawody kadry narodowej - 

4x70m + IORWA 
27-28.03 Szczyrk/Żywiec PZŁucz. 

12 II Runda Pucharu Europy  6-11.04 Antalya/Turcja - 

13 
XIII Międzynarodowy Turniej 

o Puchar Gór Opawskich 
10-11.04 Prudnik 

KS Obuwnik 

Prudnik 

14 
I Runda Pucharu Polski + DMP 

Ekstraklasa K i M, I Liga 
17-18.04 Legnica 

OSŁ "Strzelec" 

Legnica 

15 I Runda Pucharu Świata  19-25.04 
Guatemala City / 

Gwatemala 
- 

16 
Międzynarodowy Turniej 

„Nadzieje Olimpijskie”   
19-24.04 Lwów/Ukraina - 

17 
Międzynarodowy Turniej 

„Veronica Cup 2021” 
6-9.05 Kamnik/Słowenia - 

18 
II Runda Pucharu Polski + 

DMP Ekstraklasa K i M, I Liga 
8-9.05 Żywiec 

LKS "Łucznik-

Żywiec" 
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19 
I Runda Pucharu Polski 

Juniorów Młodszych 
15.05 Prudnik 

KS "Obuwnik" 

Prudnik 

20 II Runda Pucharu Świata  17-23.05 Lozanna/Szwajcaria - 

21 
I Runda Pucharu Europy 

Juniorów 
17-22.05 Catez/Słowenia - 

22 
Memoriał Mieczysława 

Nowakowskiego  
22-23.05 Warszawa 

SŁ Marymont 

Warszawa 

23 

Mistrzostwa Europy 

Seniorów / kwalifik. Indywid 

Tokio 

31.05-

6.06 
Antalya/Turcja - 

24 
II Runda Pucharu Polski 

Juniorów Młodszych 
5.06 Kielce KS "Stella" Kielce 

25 
III Runda Pucharu Polski + 

DMP Ekstraklasa K i M, I Liga 
12-13.06 Żywiec 

LKS "Łucznik-

Żywiec" 

26 
Mistrzostwa Polski Osób z 

Niepełnosprawnością 
18-20.06 Lublin START Lublin 

27 
Turniej Kwalifikacyjny 

Tokio 2021 
18-21.06 Paryż / Francja - 

28 
XVI Międzynarodowy Puchar 

Beskidów 
19-20.06 Żywiec 

LKS "Łucznik-

Żywiec" 

29 III Runda Pucharu Świata  22-27.06 Paryż/Francja - 

30 
III Runda Pucharu Polski 

Juniorów Młodszych 
26.06 Warszawa 

KS "Drukarz" 

Warszawa 

31 
XXXVIII Memoriał Ireny 

Szydłowskiej  
26-27.06 Warszawa 

KS "Drukarz" 

Warszawa 

32 
LXXXV Mistrzostwa Polski 

Seniorów / 2x70m + ORWA 
2-4.07 Gdańsk PZŁucz. 

33 
Puchar Europy –kwalifikacje 

do IP 
4-11.07 

Nove 

Mesto/Czechy 
- 

34 

XXVII Ogólnopolska 

Olimpiada 

Młodzieży/Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych 

16-18.07 Dobrcz PZŁucz. 

35 Igrzyska Olimpijskie w Tokio  23-31.07 Tokio/Japonia PKOL 

36 Mistrzostwa Polski Juniorów 
30.07-

01.08 
Żywiec 

LKS "Łucznik-

Żywiec" 

37 
II Runda Pucharu Europy 

Juniorów 
2-7.08 Bukareszt - 

38 
Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski 
6-8.08 Bytom 

MLKS Czarna 

Strzała 
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39 
IV Runda Pucharu Polski + 

DMP Ekstraklasa K i M, I Liga 
21-22.08 Głuchołazy 

KŁ "Chrobry" 

Głuchołazy 

40 Uniwersjada 20-24.08 Chengdu/Chiny - 

41 
Igrzyska Paraolimpijskie 

Tokio 

27.08-

04.09 
Tokio/Japinia - 

42 Mistrzostwa Polski Młodzików 4-5.09 Zgierz 
KS "Boruta" 

Zgierz 

43 
Mistrzostwa Polski Seniorów w 

łucznictwie bloczkowym 
4-5.09 Więcławice 

Małopolski 

OZŁucz. 

44 Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 11-12.09 Kielce KS Stella Kielce 

45 
Mistrzostwa Świata 

Seniorów  
19-26.09 Yankton/USA - 

46 
LXXXV Mistrzostwa Polski 

Seniorów Ł-AB + odległości 
17-19.09 Więcławice PZŁucz. 

47 Mistrzostwa Polski Studentów 25.09 Bytom 
MLKS Czarna 

Strzała 

48 VIII Mistrzostwa Polski Field 25-26.09 Więcławice  PZŁucz. 

49 
IV Runda Pucharu Polski 

Juniorów Młodszych 
25.09 Głuchołazy 

KŁ "Chrobry" 

Głuchołazy 

50 
X Memoriał Jana 

Konopczyńskiego  
26.09 Żołędowo 

LKS "Łucznik-

Żołędowo" 

51 
III Memoriał Prezesa PZŁucz. 

Zdzisława Kozłowskiego  
2.10 Supraśl 

UKS Puszcza 

Supraśl 

52 
V Runda Pucharu Polski + 

DMP Ekstraklasa K i M, I Liga 
2-3.10 Kielce KS "Stella" Kielce 

53 
Mistrzostwa Świata 

Juniorów  
4-10.10 Perth/Australia  - 

54 

XXXIV Międzynarodowy 

Turniej o Złotą Ciupagę 

Góralską  

9-10.10 Żywiec 
LKS „Łucznik-

Żywiec” 

55 

Turniej Kwalifikacyjny 

PZŁucz. – Paryż 2024 - 

8x70m  

16-17.10 Żywiec  PZŁucz. 

56 
Międzynarodowe Zawody 

Halowe Berlin OPEN  
10-12.12 Berlin/Niemcy - 
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Kadra Narodowa na I półrocze 2021 

Kadra narodowa łuki olimpijskie 

 

 KOBIETY       

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB WYNIK 

1 Leśniak Natalia 1991 LKS Łucznik Żywiec 1974 

2 Zyzańska Sylwia 1997 LKS Łucznik Żywiec 1964 

3 Śmiałkowska Magdalena 1997 KS Społem Łódź 1952 

4 Myszor Wioleta 1983 LKS Łucznik Żywiec 1939 

5 Tobolewska Anna 1998 ULKS Zryw Dobrcz 1936 

6 Napłoszek Kamila 1999 SŁ Marymont Warszawa 1867 

7 Płaza Klaudia 2003 LKS Łucznik Żywiec 1866 

8 Jadczyk Ewelina 1989 KS Boruta Zgierz  1852 

9 Stach Martyna 2002 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
1846 

10 Rząsa Joanna 1990 LKS Łucznik Żywiec 1842 

11 Wider Aleksandra 2003 LKS Łucznik Żywiec 1840 

12 Bączyk Zuzanna 2002 SŁ Marymont Warszawa 1839 

13 Czyż Julia 2000 AZS Oś Surma Poznań 1836 

14 Kocaj Marlena 1999 CWKS Resovia Rzeszów 1835 

15 Tomaszewicz Kinga 2003 LKS Łucznik Żywiec 1828 

16 Sobieraj Małgorzata 1982 PTG Sokół Radom 
decyzja 

Zarządu 

 MĘŻCZYŹNI       

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB WYNIK 

1 Napłoszek Sławomir 1968 SŁ Marymont Warszawa 1979 

2 Sierakowski Kacper 1993 SŁ Marymont Warszawa 1969 

3 Basiuras Michał 1996 KS Społem Łódź 1966 

4 Szafran Marek 1997 KS Społem Łódź 1962 

5 Kasprowski Oskar 2000 LKS Łucznik Żywiec 1939 

6 Banaszak Jakub 1996 BKS Bydgoszcz 1938 
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7 Starzycki Piotr 1998 SŁ Marymont Warszawa 1934 

8 Kapusta Ireneusz 1976 ZSiR Start Kielce 1923 

9 Czyż Paweł 1998 CWKS Resovia Rzeszów 1919 

10 Smoliński Arkadiusz 1997 ULKS Zryw Dobrcz 1909 

11 Bąk Jakub  2005 LKS Łucznik Żywiec 1908 

12 Wojtala Adam 2001 LKS Łucznik Żywiec 1891 

13 Powała Antoni 2000 SŁ Marymont Warszawa 1889 

14 Słowik Konrad 1997 LKS Łucznik Żywiec 1884 

15 Pietrusiński Ludwik 1996 SŁ Marymont Warszawa 1884 

16 Michalak Sławomir 1972 ROKIS Radzymin 
decyzja 

Zarządu 

 MŁODZIEŻOWCY KOBIETY     

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB WYNIK 

1 Zając Magdalena 1998 Sł Marymont Warszawa 1755 

2 Pyzowska Paulina 1998 niestowarzyszona 1744 

3 Wacławek Sandra 1999 KSŁ Mewa Kołobrzeg 1722 

4 Szmit Klaudia 1998 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
1647 

5 Paczuska Aleksandra 2000 SŁ Marymont Warszawa 1630 

6 Roguska Alicja 2000 SŁ Marymont Warszawa 1588 

7 Żelazna Oliwia 1999 KS Stella Kielce 1561 

8 Apanowicz Julia 1998 KS Obuwnik Prudnik 1533 

9 Smolak Marta 1999 UKS Talent Wrocław 1454 

10 Wierzchowska Maja 2000 GLKS Unia Pielgrzymka 1454 

11 Osuch Agata 2000 UKS Tramp Jarosław 1078 

12 
Popławska-Walusiak 

Emilia 
1998 KS Płaszowianka Kraków 877 

13 Marcinkiewicz Natalia 2000 UKS Tramp Jarosław 857 

14 Pączek Karolina 1998 KS Obuwnik Prudnik 845 

15 Piechowiak Dominika 1999 KS Leśnik Poznań 706 

16 Rucińska Karolina 1999 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
579 
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17 Rachel Julia 1998 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
455 

 MŁODZIEŻOWCY MĘŻCZYŹNI     

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB WYNIK 

1 Ogrodowczyk Mateusz 1998 AZS OŚ Surma Poznań 1873 

2 Siczek Kamil 1998 KS Społem Łódź 1824 

3 Szymański Jakub 1999 KS Drukarz Warszawa 1801 

4 Czapczyk Michał 1999 AZS OŚ Surma Poznań 1786 

5 Kurowski Szymon 1998 LKS Łucznik Żywiec 1772 

6 Kasprzak Konrad 2000 AZS OŚ Surma Poznań 1761 

7 Jarosz Marcin 1998 MRKS Gdańsk 1748 

8 Borusiński Wiktor 2000 KS Stella Kielce 1748 

9 Wojtyś Maciej 1999 KS Stella Kielce 1736 

10 Kayser Bartosz 2000 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
1724 

11 Wilk Krzystof 1999 KS Społem Łódź 1722 

12 Filip Bartosz 2000 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
1720 

13 Byzdra Karol 1999 SŁ Marymont Warszawa 1716 

14 Ochrombel Michał 1999 UKS 95 Wrocław 1664 

15 Duda Cezary 1999 AZS OŚ Surma Poznań 1662 

16 Futyma Maciej 2000 UKS Talent Wrocław 1650 

17 Gutbier Jędrzej 1998 KS Boruta Zgierz 1647 

18 Bątkiewicz Bartłomiej 2000 UKS Talent Wrocław 1637 

19 Cacak Patryk 2000 LKS Łucznik Żywiec 1634 

20 Kobylnicki Szymon 2000 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
1606 

 JUNIORKI      

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB WYNIK 

1 Wesołowska Łucja 2003 UKS Talent Wrocław 1793 

2 Michalska Natalia 2002 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
1781 
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3 Nowak Dominika 2001 KS Społem Łódź 1744 

4 Kuczyńska Martyna 2002 BKS Bydgoszcz 1721 

5 Żurko Monika 2002 SŁ Marymont Warszawa 1712 

6 Szewczyk Jolanta 2002 KS Boruta Zgierz  1686 

7 Jurasz Karolina 2001 LKS Łucznik Żywiec 1684 

8 Czyrnek Dominika 2002 SNIS Błękit Gruszowiec 1668 

9 Hankus Oliwia 2003 LKS Łucznik Żywiec 1663 

10 Błaszczyk Aleksandra 2002 KS Boruta Zgierz  1656 

11 Misiura Janna 2002 LKS Łucznik Żywiec 1639 

12 Oberda Julia 2001 KS Agros Zamość 1584 

13 Kędzierska Małgorzata 2001 GLKS Unia Pielgrzymka 1578 

14 Pintak Paulina  2002 KS Obuwnik Prudnik 1571 

15 Ślusarczyk Magdalena 2001 LKS Łucznik Żywiec 1512 

16 Goclon Weronika 2002 UKS Talent Wrocław 1507 

17 Miodowska Dorota 2001 ULKS Zryw Dobrcz 1436 

18 Waligóra Łucja 2001 LKS Łucznik Żywiec 1076 

19 Krzysztofik Maria 2003 KS Stella Kielce 1052 

20 Gilowska Joanna 2001 UKS Tramp Jarosław 1048 

 JUNIORZY      

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB WYNIK 

1 Kupczak Konrad 2003 LKS Łucznik Żywiec 1882 

2 Kępa Karol 2001 SŁ Achilles Dobczyce 1868 

3 Ceklarz Paweł 2002 SNIS Błękit Gruszowiec 1859 

4 Trzópek Marek 2003 SNIS Błękit Gruszowiec 1850 

5 Chojecki Miłosz 2002 GLKS Unia Pielgrzymka 1838 

6 Rytlewski Michał 2003 LKS Łucznik Żywiec 1822 

7 Ostasz Bartłomiej 2001 KS Agros Zamość 1800 

8 Słuszniak  Jakub 2003 KS Płaszowianka Kraków 1799 

9 Daniszewski Franciszek 2002 SŁ Marymont Warszawa 1776 

10 Soboń Pawel 2003 KS Stella Kielce 1759 
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11 Dziedzic Wiktor 2002 KS Stella Kielce 1746 

12 Gaca Arkadiusz 2002 BKS Bydgoszcz 1740 

13 Nowak Łukasz 2002 KS Społem Łódź 1738 

14 Tokarz Wojciech 2001 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
1724 

15 Szczebak Kamil 2002 
MLKS Dąbrovia 

Dąbrowa Tarnowska 
1713 

16 Glazna Krzysztof 2002 UKS Talent Wrocław 1707 

17 Żurek Kacper 2002 ULKS Zryw Dobrcz 1706 

18 Kowalczyk Maciej 2003 KS Społem Łódź 1706 

19 Murglin Patryk 2003 ULKS Tarcza Kolbudy 1706 

20 Gil Radosław 2003 KS Stella Kielce 1688 

 JUNIORKI MŁODSZE      

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB WYNIK 

1 Hankus Julita 2004 LKS Łucznik Żywiec 1872 

2 Rakowska Maja 2005 LKS Łucznik Żywiec 1844 

3 Bargiel Joanna 2004 LKS Łucznik Żywiec 1837 

4 Matuszek Tacjana 2004 LKS Łucznik Żywiec 1816 

5 Siwak Weronika 2004 ULKS Zryw Dobrcz 1810 

6 Grzybek Barbara 2004 SŁ Marymont Warszawa 1775 

7 Ozdoba Aleksandra 2004 SŁ Marymont Warszawa 1739 

8 Kutyła Urszula 2005 UKS Tramp Jarosław 1711 

9 Oberda Anna 2006 KS Agros Zamość 1692 

10 Pieczara Emilia 2004 
ULKS Sokole Oko 

Zawadka 
1662 

11 Lisiecka Ewelina 2004 LKS Mazowsze Teresin 1657 

12 Socha Natalia 2004 UKS Tramp Jarosław 1626 

13 Knopek Amelia 2006 LKS Łucznik Żywiec 1618 

14 Szóstak Adrianna 2004 KSł Mewa Kołobrzeg 1604 

15 Janicka Małgorzata 2004 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
1601 

16 Błaszczyk Zuzanna 2005 KSŁ Mewa Kołobrzeg 1600 
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17 Różycka Kamila 2004 KS Społem Łódź 1597 

18 Stoma Weronika 2005 KSł Mewa Kołobrzeg 1555 

19 Trała Eliza 2004 LKS Łucznik Żywiec 1430 

20 Kaźmierczak Gabierla 2006 UKS Piątka Zgierz 1423 

 JUNIORZY MŁODSI      

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB WYNIK 

1 Kultys Jakub 2004 
KS Hubertus Zalesie 

Górne 
1915 

2 Kądzielawa Kamil 2004 
MLKS Dąbrovia 

Dąbrowa Tarnowska 
1830 

3 Wider Kazimierz 2004 LKS Łucznik Żywiec 1825 

4 Łukasik Tymoteusz 2005 KS Społem Łódź 1795 

5 Głowacz Nikodem 2005 
MLKS Dąbrovia 

Dąbrowa  Tarnowska 
1780 

6 Baurowicz Filip 2004 KS Obuwnik Prudnik 1776 

7 Andrzejczak Piotr 2004 
MLKS Czarna Strzała 

Bytom 
1750 

8 Bartoszek Karol 2005 KS Drukarz Warszawa 1732 

9 Grzelak Kacper 2004 KSŁ Mewa Kołobrzeg 1707 

10 Latkowski Jakub 2004 KSŁ Mewa Kołobrzeg 1695 

11 Burgiel Kamil 2005 
MLKS Dąbrovia 

Dąbrowa  Tarnowska 
1679 

12 Podbrzeski Patryk 2004 KSŁ Mewa Kołobrzeg 1650 

13 Sputo Jeremi 2005 SŁ Marymont Warszawa 1619 

14 Stempniewski Jan 2004 
UKS Hubertus Zalesie 

Górne 
1612 

15 Kawa Jakub 2005 
MLKS Dąbrovia 

Dąbrowa  Tarnowska 
1586 

16 Milewski Konrad 2005 
UKS Świstrzały 

Białystok  
1584 

17 Wróbel Sebastian 2004 UKS 95 Wrocław  1577 

18 Obrocki Mateusz 2004 LKS Łucznik Żywiec 1573 

19 Czapliński Jakub 2005 ULKS Zryw Dobrcz 1570 

20 Bukiert Michał 2005 
UKS Świstrzały 

Białystok  
1524 
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Kadra narodowa osób niepełnosprawnych 

 

 

Kadra narodowa seniorów łuki bloczkowe 

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB  

1 Byś Jakub 2003 LKS Jar Kielnarowa  

2 Chmielewski Marcin 1981 START Gdańsk  

3 Ciszek Łukasz 1980 START Kielce  

4 Dudka Dorota 1976 START Lublin  

5 Dudka Adam 1981 START Lublin  

6 Jacniacki Piotr 1973 START Lublin  

7 Łabuda Marcin 1988 START Gorzów Wlkp.  

8 Markitantova Ksenia 1981 MLKS Czarna Strzała  

9 Olszewska Milena 1984 START Gorzów Wlkp.  

10 Kornatowski Krzysztof 1969 START Gorzów Wlkp.  

11 Piotrowski Wojciech 1980 START Kielce  

12 Sawicki Piotr 1974 START Lublin  

13 Zapała Ireneusz 1977 START Kielce  

KOBIETY   

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB WYNIK 

1 Kapusta Małgorzata 1990 KS Płaszowianka Kraków 2034 

2 Stanieczek Anna 1955 LUKS Orlik Goleszów 2029 

3 Leśniak Renata 1989 SŁ Achilles  Dobczyce 1961 

4 Sosnowska Monika 1971 OSŁ Strzelec Legnica 1931 

5 Szałańska Katarzyna 1992 OSŁ Strzelec Legnica 1929 

6 Daduń Marzena 1992 SRPDŚ Wrocław 1867 

7 Piziurna Weronika 1990 LKS Łucznik Żywiec 1772 

8 Forajter Alicja 2000 LKS Tempo Stolarzowice 1762 

9 Blok Barbara 1982 Defmar Police 1612 
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Ogólne zasady rozgrywania zawodów 2021 
D Z I A Ł  I  -  Z A W O D N I K  

1. Kategorie wiekowe zawodników w 2021 roku: 
 

Kategoria wiekowa Wiek w latach Rok urodzenia 

Seniorzy 21 i starsi 2000 i starsi 

Młodzieżowcy 21-22-23 1998,1999,2000 

Juniorzy 18-19-20 2001,2002,2003 

Juniorzy młodsi 15-17 2004,2005,2006 

Młodzicy 12-13-14 2007,2008,2009 

Dzieci 11 i młodsi 2010 i młodsi 

 

2. Art.37 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie stanowi, 

że: 

Zawodnik do lat 16 uczestniczący we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest 

obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego przez 

uprawnionego lekarza medycyny sportowej lub lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego 

MĘŻCZYŹNI   

LP NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK KLUB WYNIK 

1 Przybylski Łukasz 1994 A3D Toszek Boguszyce 2113 

2 Konecki Przemysław 2002 LUKS Orlik Goleszów 2092 

3 Szeląg Filip 1999 A3D Toszek Boguszyce 2084 

4 Gorczyca Krzysztof 808 OSŁ Strzelec Legnica 2081 

5 Gomoliszek Michał 1992 OSŁ Strzelec Legnica 2040 

6 Świątek Robert 1993 LKS Mazowsze Teresin 2031 

7 Pomorski Tomasz 1980 LKS Łucznik Żywiec 2028 

8 Sieńczak Bartosz 1984 KS Płaszowianka Kraków 2023 

9 Chmielewski Tomasz  1979 Defmar Police 2011 

10 Kozłowski Gabriel 1976 UKS Ameoli 

Świebodzice 

2009 

11 Łukasik Stanisław 1970 SŁ Achilles Dobczyce 2005 
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badania lekarskiego (bilansu zdrowia) co 6 miesięcy. Zawodnicy 

kadry narodowej seniorów są zobowiązani do uzyskania orzeczenia 

lekarskiego w COMS o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne 

uczestnictwo w tym współzawodnictwie co 6 miesięcy.   

Pozostali zawodnicy od lat 17 i starsi są obowiązani do uzyskania 

orzeczenia lekarskiego co 12 miesięcy. O obowiązku posiadania 

badań lekarskich mowa jest w wykazie świadczeń́ gwarantowanych 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1510, z późn. zm.2)), oraz posiadanej dokumentacji 

medycznej.  

  W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia 

orzeczenie może wydać́ również̇ lekarz podstawowej opieki 

zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego 

(bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń́ 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)), oraz 

posiadanej dokumentacji medycznej.  

W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia 

orzeczenie może wydać́ również̇ lekarz podstawowej opieki 

zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.  

W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, 

że:  

zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania 

prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego 

uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza 

zakres profilaktycznego ba- dania lekarskiego (bilansu zdrowia) 

oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub jest to niezbędne w 

celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości 

bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym  

– wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w 

celu wydania orzeczenia.”;  

Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do grup szkolenia 

olimpijskiego zobowiązani są do przeprowadzania badań lekarskich 
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w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej lub jego filiach 

(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w 

sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad 

zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach 

olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych (Dz. U. poz. 

2225).  

3. Okres ważności badań lekarskich stwierdzających zdolność do 

udziału w zawodach łuczniczych. 

Badanie okresowe przeprowadza się̨:  

• co 12 miesięcy dla zawodników powyżej 16-tego roku życia. 

• co 6 miesięcy u zawodników do ukończenia 16. roku życia 

4. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania na zawodach 

„książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika” w której odnotowana 

jest przynależność klubowa zawodnika podbita przez Prezesa lub 

Wiceprezesa klubu i orzeczenie lekarskie podbite przez 

upoważnionego lekarza podstawowej opieki medycznej , 

uprawniające do udziału w zawodach.   

5. W zawodach rangi Mistrzostw Polski Seniorów, mogą 

startować i być sklasyfikowani tylko zawodnicy posiadający 

obywatelstwo polskie. 

6. W zawodach rangi Mistrzostw Polski: młodzieżowców, 

juniorów, juniorów młodszych, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży oraz Drużynowych Mistrzostwach Polski, młodzików  

w Mistrzostwach Polski i międzywojewódzkich mistrzostwach 

młodzików mogą startować i być sklasyfikowani zawodnicy 

posiadający obywatelstwo polskie oraz zawodnicy posiadający 

pesel i zawodnicy posiadający paszport z krajów Unii Europejskie  

Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do 

uzyskania orzeczenia lekarskiego przez uprawnionego lekarza 

medycyny sportowej lub COMS; zawodnicy kadry narodowej 

seniorów są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego  

o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym 

współzawodnictwie.  

7. W drugim półroczu 2020 roku w zawodach kategorii wiekowych 

starszych mogą startować zawodnicy kategorii wiekowych 
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młodszych /tylko ostatnie roczniki/jeżeli regulamin zawodów o tym 

stanowi. 

8. Zawodnicy młodsi mogą startować w kategorii wyższej dla 

potrzeb szkoleniowych PZŁucz. na podstawie decyzji Działu 

Szkolenia PZŁucz.  

9. W zawodach młodszych kategorii wiekowych nie mogą 

startować zawodnicy starszych kategorii. 

10. Zawodnik, pod warunkiem ukończenia 18 lat, może 

reprezentować innych zawodników swojego klubu /tj. pełnić 

funkcję kierownika ekipy/, jeżeli przed zawodami zostanie 

zgłoszony w AZZ przez klub sportowy jako kierownik  

w zgłoszeniu do zawodów.   

11. Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym przez Polski Związek Łuczniczy: zawodnik, klub 

sportowy, oraz prowadzący zajęcia szkoleniowe trener i sędziujący 

zawody sportowe sędzia posiadają licencje z Polskiego Związku 

Łuczniczego.  

12. Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym przez Okręgowy Związek Łuczniczy lub klub 

sportowy: zawodnik, klub sportowy, oraz prowadzący zajęcia 

szkoleniowe trener i sędziujący zawody sportowe sędzia posiadają 

licencje z Okręgowego Związku Łuczniczego lub macierzystego 

klubu sportowego.  

13. W żadnych zawodach wymienionych w kalendarzu zawodów 

Polskiego Związku Łuczniczego nie można strzelać - startować 

poza konkursem.    

14. Zgłoszenie do udziału w zawodach centralnych zostanie 

uwzględnione przez bezpośredniego organizatora zawodów tylko 

pod warunkiem, że:   

a/ dokonane zostanie zgodnie z wymogami AZZ, (z 

zastrzeżeniem pkt. d) oraz e), 

 b/dokonane zostanie w terminie określonym przez 

bezpośredniego organizatora zawodów w komunikacie 

organizacyjnym zawodów,   

 c/ uiszczona zostanie wymagana opłata startowa,   
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 d/ zawodnicy niezrzeszeni swoje zgłoszenie do udziału 

w zawodach dokonują indywidualnie do bezpośredniego 

organizatora zawodów bez AZZ, 

 e/ w przypadku awarii systemu AZZ bezpośredni 

organizator w komunikacie organizacyjnym podaje sposób 

dokonania zgłoszenia.    

15. Zawodnicy poszczególnych klubów sportowych biorących 

udział w zawodach muszą być jednolicie ubrani- obowiązuje 

jednolity strój sportowy. Zawodnicy na tylnych częściach 

koszulek muszą mieć napisane nazwy swoich klubów. Spodenki 

lub spodnie, w których strzelają na zawodach muszą być 

jednakowego koloru. W przypadku braku jednolitego stroju 

klubowego obowiązuje ubiór w kolorze białym / spodnie i koszulka 

z nazwą klubu na koszulce/. PZŁucz. może zobowiązać 

zawodników do umieszczenia na strojach sportowych podczas 

zawodów logo sponsora związku lub określonych zawodów. 

W strzelaniach drużynowych w konkurencji zespołowej  

i mikstów zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać taki sam 

kolor koszulek, spodni sportowych, spódnic. Elementami 

jednolitego ubioru zawodników są: spodnie, spódnica, koszulka, 

bluza. Kobiety mogą nosić dresy, spódnice, spódnico-szorty lub 

spodnie oraz bluzki. Mężczyźni mogą nosić długie spodnie lub 

szorty i koszulki z długim lub krótkim rękawem. Można nosić 

swetry, kamizelki. Szorty nie mogą być krótsze niż do końca 

palców dłoni opuszczonej wzdłuż ciała zawodnika / nie dotyczy 

kobiet/. Podczas trwania zawodów wszyscy zawodnicy muszą nosić 

obuwie sportowe pełne z zakrytą piętą. Zabrania się strzelać  

w sandałach, klapkach obojętnie czy obuwie posiada pełną piętę czy 

nie. 

16. Oprócz wymogów wyszczególnionych w powyższych punktach 

zawodnik, aby ostatecznie zostać dopuszczonym do udziału 

w zawodach musi uzyskać pozytywną ocenę kontroli sprzętu 

łuczniczego. Posiadanie jednolitego stroju sportowego przez ekipę 

obowiązuje również trenera. Kierownik ekipy może uczestniczyć 

w zawodach w garniturze, stroju wizytowym lub w dresie.   

17. Kontrolę sprzętu sportowego zawodników i ubioru sportowego 

w kolejności klubami w obecności ich kierowników lub trenerów 
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przeprowadza przed zawodami w czasie trwania otwartych torów 

komisja sędziowska zawodów. Zawodnik, który nie zgłosi się 

w określonym / przez organizatora / czasie i miejscu do kontroli 

sprzętu i ubioru sportowego lub uzyska negatywną ocenę 

sprzętu sportowego, lub nie ma jednolitego ubioru sportowego 

zgodnego z wymogami określonymi w Regulaminie Łucznictwa 

Tarczowego, nie posiada aktualnych badań lekarskich nie 

zostanie dopuszczony do udziału w zawodach, zostanie 

skreślony z listy startowej. 

18. Podczas ceremonii otwarcia i zakończenia zawodów zawodnicy 

muszą być w ubiorach sportowych. Wszyscy zawodnicy winni 

zachować należyty porządek za co odpowiadają ich trenerzy 

klubowi. 

19. Na obiekcie sportowym przeznaczonym do strzelania w czasie 

trwania zawodów nie mogą przebywać żadne inne osoby oprócz 

uprawnionych do udziału w zawodach: zawodnicy, trenerzy, 

kierownicy ekip, sędziowie, uprawnieni przedstawiciele mass 

mediów.     
 

D ZI AŁ  I I  -  BEZ POŚ RE D N I  O RG ANI ZA TO R  

Z AW OD ÓW  
 

Bezpośredni organizator każdych zawodów łuczniczych bez 

względu na ich rangę / zawody: ogólnopolskie, okręgowe, klubowe 

/ ma  obowiązek :   

1. Opracować komunikat organizacyjny zawodów/ nie należy tego 

obowiązku mylić z regulaminem zawodów centralnych, którego 

ustalenie jest tylko w kompetencji Zarządu PZŁucz. / i w przypadku 

zawodów ogólnopolskich wysłać elektronicznie ten komunikat 

organizacyjny co najmniej 14 dni przed datą rozgrywania zawodów 

do PZŁucz, który umieści go na stronie internetowej. 

2. Techniczne przygotowanie zawodów tzn. urządzenie torów 

łuczniczych oraz zabezpieczenie imprezy w niezbędne materiały 

i przyrządy zgodnie z wymogami Regulaminu Łucznictwa 

Tarczowego.  

3. Numeracja stanowisk musi być odpowiednio w kolorach: 

naprzemiennie czarno-żółte i żółto-czarne oraz chorągiewki 
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naprzemiennie żółte i czerwone. Numeracja stanowisk musi być 

umieszczona na górze każdego stanowiska.   

4. Zapewnić odpowiednią ilość stanowisk  / mat łuczniczych / do 

przeprowadzenia zawodów w stosunku do zgłoszonej w terminie 

ilości zawodników oraz minimum 3 - 5 mat łuczniczych 

do strzelania rozgrzewkowego z odległości 5 metrów.  

5. Przygotować numery startowe dla zawodników.   

6. Na torach łuczniczych ustawić zegary odmierzające czas serii 

oraz sygnalizację świetlną. W strzelaniach pojedynków finałowych 

wg ORWA organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia 2 

zegarów elektronicznych – strzelanie naprzemienne.  

7. Zabezpieczyć odpowiednie schronienie przed deszczem, 

słońcem dla zawodników i miejsca siedzące dla uczestników 

zawodów. 

8. Na podstawie otrzymanych w terminie zgłoszeń do udziału  

w zawodach opracować i przekazać Sędziemu Głównemu listę 

zgłoszonych i rozstawionych na stanowiskach zawodników. 

Zawodnicy na liście startowej powinni być rozstawieni klubami na 

kolejnych, sąsiadujących stanowiskach do strzelania. W przypadku 

strzelania na  "dwie kolejki" zawodnicy i zawodniczki z jednego 

klubu muszą być rozstawieni oddzielnie: zawodnicy w jednej 

kolejce, a zawodniczki w drugiej. Rozstawienie zawodników na 

stanowiskach musi być podane do wiadomości uczestników 

zawodów przed rozpoczęciem otwartych torów - strzelań próbnych. 

Jeżeli z przyczyn obiektywnych organizator zawodów nie może 

wykonać obowiązku rozstawienia zawodników to obowiązek ten 

przechodzi na Sędziego Głównego.   

9. Przygotować odpowiednią ilość indywidualnych metryczek 

łuczniczych dla każdego zawodnika oraz wpisać do tych metryczek 

wymagane dane dotyczące zawodnika / nazwisko, imię, rok ur., 

nazwę klubu, numer stanowiska /. Wykonać należy również 

stosowne czynności, jeżeli regulamin zawodów przewiduje 

strzelanie zespołowe, mikstów - linia 1-go metra.   

10. W komunikacie organizacyjnym zawodów należy podać czas 

i miejsce kontroli sprzętu sportowego zawodników i ubioru 

sportowego.   
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11. Bezpośredni organizator każdych zawodów bez względu na ich 

rangę /zawody: ogólnopolskie, okręgowe, klubowe/ 

ma bezwzględny obowiązek sprawdzić czy wszyscy zawodnicy 

zgłoszeni do udziału w zawodach posiadają ważne licencje 

zawodnika przyznane przez Polski Związek Łuczniczy, Okręgowy 

Związek Łuczniczy lub klub sportowy. Po sprawdzeniu licencji 

należy obowiązkowo w formie pisemnej zawiadomić Sędziego 

Głównego, że wszyscy zgłoszeni do udziału w zawodach posiadają 

licencje.  

12. Bezpośredni organizator zawodów nie jest uprawniony 

do zmiany składu sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów 

Polskiego Związku Łuczniczego do sędziowania danych zawodów. 

Wszystkim powołanym sędziom ma obowiązek wysłać komunikat 

organizacyjny zawodów.    

13. Do sędziowania zawodów międzyokręgowych, okręgowych, 

międzyklubowych i klubowych - sędziów powołuje właściwy 

Okręgowy Związek Łuczniczy, na którego terenie działania odbędą 

się zawody lub klub sportowy, który jest organizatorem zawodów. 

14. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów 

elektronicznych na całym obiekcie sportowym, na którym odbywają 

się zawody łucznicze pod rygorem ukarania zgodnie z regulaminem 

dyscyplinarnym PZŁucz i Ustawą o zakazie palenia tytoniu 

w miejscach publicznych. 

15. Zabrania się spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci oraz 

zażywania niedozwolonych środków farmakologicznych, w tym 

narkotyków i leków psychotropowych, "dopalaczy", które 

uznawane są za środki dopingujące w łucznictwie według aktualnej 

listy komisji antydopingowej. 

16. Fakt użycia środków określonych w pkt. 16 przez zawodnika, 

trenera, sędziego lub działacza sportowego podczas zawodów, 

treningów lub zgrupowań może być stwierdzony przez jeden 

z wymienionych organów: Komisję Antydopingową, Pogotowie 

Ratunkowe,  Policję, bądź zmierzone alkomatem przez: Delegata 

Zarządu PZŁucz, członka Zarządu PZŁucz , członka Komisji 

Rewizyjnej PZŁucz, Kierownika Wyszkolenia PZŁucz lub jednego 

z trenerów kadry narodowej. Osoba , która odmówi poddania 
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się kontroli będzie uznana tak, jakby jej wynik kontroli był 

pozytywny. 

17. Delegatem Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego może być: 

każdy członek Zarządu PZŁucz, każdy członek Komisji Rewizyjnej 

PZŁucz, Kierownik Wyszkolenia PZŁucz.   

18. Za zawody ogólnopolskie uważać się będzie tylko zawody, 

do których sędziowania  Kolegium Sędziów Polskiego Związku 

Łuczniczego powoła co najmniej 1-go sędziego posiadającego 

minimum  pierwszą klasę sędziowską.   

19. Kierownictwo sportowe zawodów ogólnopolskich sprawuje 

Polski  Związek Łuczniczy, kierownictwo sportowe pozostałych 

zawodów sprawują Okręgowe Związki Łucznicze lub kluby 

sportowe.   

20. Bezpośredni organizator zawodów zabezpiecza odpowiedniej 

jakości medale odlewane na Mistrzostwa Polski.   

21. Za poprawne oraz sprawne przeprowadzenie każdych 

zawodów pod względem organizacyjnym i technicznym zawsze 

odpowiedzialny jest tylko bezpośredni organizator danych 

zawodów.  

Protokół z zawodów - obowiązki bezpośredniego 

organizatora 

22. Bezpośredni organizator  każdych krajowych zawodów 

łuczniczych bez względu na ich rangę / zawody ogólnopolskie, 

okręgowe, klubowe ma  bezwzględny obowiązek:   

a) otrzymany od Sędziego Głównego oryginał protokołu 

z zawodów łuczniczych /protokół ten musi być podpisany 

osobiście przez Sędziego Głównego /bezzwłocznie  wysłać 

najpóźniej do 48 godzin po zakończeniu zawodów na adres: 

Polski  Związek Łuczniczy ul. Oleandrów 6, 00 - 629 

Warszawa. O zachowaniu terminu przez bezpośredniego 

organizatora zawodów łuczniczych decydować będzie data 

stempla pocztowego na kopercie - data na kopercie oznaczać 

będzie  datę wysłania do PZŁucz oryginału protokołu, 

b) w dniu zakończenia zawodów podpisany przez Sędziego 

Głównego egzemplarz protokołu w wersji  ".pdf " należy 

wysłać pocztą  elektroniczną  na  adres  Polskiego Związku 

Łuczniczego archery@archery.pl, 

mailto:archery@archery.pl
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c) w dniu zakończenia zawodów wyniki kwalifikacji należy 

wysłać w wersji „.excel” wysłać pocztą  elektroniczną  na  

adres  Polskiego Związku Łuczniczego archery@archery.pl. 

23. Jeżeli bezpośredni organizator każdych krajowych zawodów 

łuczniczych nie wykona w terminie obowiązków wymienionych  

w pkt. 23 to Polski Związek Łuczniczy nie poniesie żadnej 

odpowiedzialności i nie uwzględni zgłaszanych roszczeń oraz uwag  

dotyczących pominięcia z tego powodu wyników indywidualnych 

i zespołowych uzyskanych w tych zawodach do:  

a) ustalenia wszelkiego rodzaju rankingu wyników i analiz,  

b) ustalenia składu kadry narodowej,   

c) nadania klasy sportowej,   

d) zatwierdzenia rekordu Polski.   

24. Bezpośredni organizator każdych zawodów z kalendarza 

PZŁucz. ma obowiązek dostarczyć protokół z zawodów do PZŁucz. 

w celu zamieszczenia go na stronie internetowej PZŁucz.   

 

D Z I A Ł  I I I  -  S Ę D Z I A . 
 

1. Każde zawody krajowe: ogólnopolskie, okręgowe, klubowe bez 

względu na ich rangę muszą być sędziowane / jest to wymóg dla ich 

ważności / tylko przez sędziów posiadających  aktualnie ważną na 

dany rok licencję sędziego sportowego w łucznictwie przyznaną 

przez Polski Związek Łuczniczy, Okręgowy Związek Łuczniczy, 

klub sportowy.  

2. Każde zawody łucznicze muszą być przeprowadzone zgodnie 

z regulaminem danych zawodów i Regulaminem Łucznictwa 

Tarczowego. Ponadto podczas zawodów objętych 

współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży obowiązuje 

Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.  

3. Prawo interpretacji regulaminu zawodów ogólnopolskich 

przysługuje obecnemu na zawodach Delegatowi Zarządu Polskiego 

Związku Łuczniczego, a w przypadku jego nieobecności prawo to 

przysługuje bezpośredniemu organizatorowi zawodów w sprawach 

organizacyjnych i porządkowych.   

4. Jeżeli warunki organizacyjne zawodów ogólnopolskich na to nie 

pozwalają pomimo tego, że strzelania treningowe w ramach 

mailto:archery@archery.pl
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otwartych torów zostały przewidziane w komunikacie 

organizacyjnym zawodów, to Sędzia Główny zawodów 

po uprzednim uzgodnieniu z delegatem Zarządu wyznaczonym 

przez PZŁucz i organizatorem zawodów, może zdecydować 

o zastąpieniu strzelań treningowych strzelaniem tylko dwóch serii 

próbnych z dowolnej ilości strzał w czasie po 4 minuty przed 

rozpoczęciem strzelania konkursowego. Dotyczy to strzelań 

indywidualnych, drużynowych i mikstów. 

5. W przypadku złożenia protestu obowiązuje złożenie kaucji 

w biurze zawodów tylko w dniu, w którym zdarzenie 

oprotestowano.  Kaucja za złożenie jednego protestu podczas 

zawodów ogólnopolskich wymienionych w kalendarzu PZŁucz 

wynosi 400 zł. Protest może złożyć pisemnie tylko kierownik ekipy 

lub jej trener. 

6. Za sprawdzenie ważności  badań lekarskich i przynależności 

klubowej każdego zawodnika zgłoszonego do udziału 

w zawodach ogólnopolskich, okręgowych, klubowych bez 

względu na ich rangę odpowiedzialny jest  zawsze Sędzia 

Główny  zawodów.   

7. Sędzia Główny każdych zawodów krajowych bez względu na 

ich rangę /ogólnokrajowe, okręgowe, klubowe ma obowiązek 

uzyskać od bezpośredniego organizatora zawodów informację czy 

wszyscy zawodnicy zgłoszeni do udziału w zawodach posiadają 

licencje zawodnika przyznane przez PZŁucz, OZŁucz., klub 

sportowy.  

8. Z każdych zawodów krajowych bez względu na ich rangę / 

ogólnopolskie, okręgowe, klubowe /należy sporządzić stosowny 

protokół.   

9. Za poprawne pod względem formalnym i merytorycznym 

sporządzenie końcowego protokołu z każdych zawodów 

łuczniczych odpowiedzialny jest Sędzia Główny danych 

zawodów.  

10. Oryginał protokołu z zawodów łuczniczych musi być 

podpisany przez Sędziego Głównego. Brak podpisu bezwzględnie 

skutkować będzie nieuznaniem przez Polski Związek Łuczniczy 

wszystkich wyników zawartych w tym protokole do ustalenia 

wszelkiego rodzaju rankingów i analiz wymienionych w pkt. 12.  
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11. W indywidualnej Olimpijskiej Rundzie w każdych zawodach 

krajowych bez względu na ich rangę /ogólnopolskie, okręgowe, 

klubowe - z uwagi na konieczność opracowania rankingów i analiz 

/obowiązuje ustalenie miejsc zawodników od miejsca pierwszego 

do miejsca ostatniego. Przy ustalaniu miejsc od miejsca 5-go do 

miejsca ostatniego obowiązuje zasada:   

a) decyduje ilość punktów setowych w ostatnim pojedynku, 

w którym brał udział zawodnik. Jeżeli to nie da 

rozstrzygnięcia, to o zajętym miejscu decyduje:  

b) wyższe miejsce zajęte w rundzie kwalifikacyjnej.   

12. Wszystkie pojedynki rundy eliminacyjnej i finałowej 

w konkurencji indywidualnej, zespołowej oraz mikst rozgrywane są 

w setach odpowiednio: indywidualnie - do 6 lub 7 pkt., zespołowo  

i w mikstach do 6 lub 5 pkt. w łucznictwie olimpijskim.  

W konkurencji łucznictwa bloczkowego pojedynki rozgrywane 

są kumulacyjnie po każdej serii wg sumy zdobytych punktów 

tarczowych w kategorii seniorów na Mistrzostwach Polski  

i Pucharach Polski. W innych zawodach i w konkurencjach 

juniorskich na torach otwartych oraz w hali dopuszcza się 

możliwość strzelania pojedynków systemem setowym.   

13. Obowiązujący „czas strzelania” podczas zawodów:   

a) jedna seria: 3 strzały - 120 sekund na wszystkich 

zawodach centralnych PZŁucz.  

b) jedna seria: 6 strzał - 240 sekund na wszystkich zawodach 

centralnych PZŁucz.  

c) w pozostałych zawodach ogólnopolskich, 

międzynarodowych, organizowanych w kraju bezpośredni 

organizator zawodów może zadecydować o czasie strzelania 

1 serii 3 i 6-cio strzałowej.  

d) zespół - 120 sekund, 

e) mikst - 80 sekund, 

f) czas na dokonanie zmiany zawodników na linii strzelań – 

10 sekund, 

g) czas trwania „otwartych torów” – zabezpiecza oddanie przez 

zawodnika 3 serii w czasie po 4 minuty z dowolnej ilości 

strzał na wszystkich zawodach rangi Mistrzostw Polski 

i zawodach centralnych z kalendarza PZŁucz.   
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14. Podczas wszystkich zawodów ogólnopolskich na torach 

otwartych w konkurencji indywidualnej z każdej odległości strzela 

się 6 serii po 6 strzał/ w kategorii seniorów, młodzieżowców, 

juniorów/.   

15. Jeżeli zawody były rozgrywane w konkurencji: Indywidualna 

Olimpijska Runda WA to w protokole zawodów w części 

dotyczącej wyników należy w pierwszej kolejności podać końcowe 

wyniki rundy eliminacyjnej a następnie podać wyniki rundy 

kwalifikacyjnej.   

16. W klasyfikacji indywidualnej wyników zawodników należy 

w protokole obowiązkowo podać w następującej  kolejności: 

a) nazwisko, 

b) imię,  

c) rok urodzenia,  

d) numer licencji z PZŁucz,  

e) nazwa klubu zawodnika,   

f) wynik punktowy na każdą odległość,  

g) ogólna suma punktów strzelanych odległości. 

W klasyfikacji wyników należy obowiązkowo podać jakiej 

kategorii wiekowej dana klasyfikacja wyników dotyczy oraz 

obowiązkowo podać z jakiej odległości strzelano. W zawodach 

rozgrywanych w konkurencji zespołowej i mikst należy  

obowiązkowo podać skład każdego zespołu i mikstu.   

17. Za rzetelną ocenę i klasyfikację końcową wyników każdych 

zawodów bez względu na ich rangę / zawody ogólnopolskie, 

okręgowe, klubowe / odpowiedzialny jest Sędzia Główny 

zawodów.  

18. Sędzia Główny każdych zawodów krajowych  bez względu na 

ich rangę ma obowiązek przekazać podpisany oryginał końcowego 

protokołu z zawodów bezpośredniemu organizatorowi zawodów. 

Przekazanie  podpisanego protokołu z zawodów  obowiązkowo 

musi  zostać  wykonane bezzwłocznie po zakończeniu zawodów   

tj. w dniu ich zakończenia.   

 

UWAGA:  

Obowiązek dostarczenia do PZŁucz. protokołu z zawodów 

zagranicznych reprezentacji Polski spoczywa na kierowniku 
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reprezentacji lub w przypadku jego nieobecności na trenerze 

reprezentacji.  

 

Regulamin przyznawania licencji w Polskim 
Związku Łuczniczym  

/wg. uchwały Zarządu nr 2/1/2019 z dnia 18.01.2019/ 

§1. 

Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym 

przez Polski Związek Łuczniczy: zawodnik, klub sportowy, oraz 

prowadzący zajęcia szkoleniowe trener i sędziujący zawody 

sportowe sędzia posiadają licencje z Polskiego Związku 

Łuczniczego.  

§2. 

Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym 

przez Okręgowy Związek Łuczniczy lub klub sportowy: zawodnik, 

klub sportowy, oraz prowadzący zajęcia szkoleniowe trener  

i sędziujący zawody sportowe sędzia posiadają licencje z 

Okręgowego Związku Łuczniczego lub macierzystego klubu 

sportowego.  

§3. 

Udział w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: 

ogólnopolskie, międzynarodowe, centralne PZŁucz./, wymaga 

posiadania licencji z Polskiego Związku Łuczniczego /dotyczy: 

zawodnik, klub sportowy, sędzia, trener/. 

§4. 

Udział w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: okręgowe, 

międzyklubowe, klubowe w kategoriach dzieci i młodzików oraz 

dorosłych w grupie początkowego nauczania wymaga posiadania 

licencji z Okręgowego Związku Łuczniczego lub klubu 

sportowego/dotyczy: zawodnik, klub sportowy, sędzia, trener/. 

§5. 

Przyznana licencja Polskiego Związku Łuczniczego dla zawodnika, 

klubu sportowego, sędziego, trenera jest ważna przez cały okres 

uczestniczenia we współzawodnictwie dla klubu sportowego  

bez konieczności jej przedłużania. Opłata za wydaną licencję przez 

PZŁucz. dla klubu sportowego jest jednorazowa. Licencja 



Komunikat Polskiego Związku Łuczniczego nr 1/473/2021 

str. 26 

 

PZŁucz. dla zawodnika, trenera, sędziego jest opłacana corocznie a 

wysokość opłaty zależy od decyzji Zarządu PZŁucz. 

§6. 

Przyznana licencja Okręgowego Związku Łuczniczego lub klubu 

sportowego dla zawodnika, klubu sportowego, sędziego, trenera na 

udział w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: okręgowe, 

międzyklubowe, klubowe w kategoriach dzieci i młodzików oraz 

dorosłych w grupie początkowego nauczania jest ważna przez cały 

okres uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym przez OZŁucz./klub sportowy bez konieczności jej 

przedłużania. Opłata za wydaną licencję przez OZŁucz./ klub 

sportowy jest jednorazowa a jej wysokość zależy od decyzji 

Zarządu w/w stowarzyszeń.  

§7. 

Wnioski dotyczące przyznania nowych licencji Polskiego Związku 

Łuczniczego, należy wysłać – dostarczyć do PZŁucz. w wersji 

oryginalnej na obowiązującym druku na adres: Polski Związek 

Łuczniczy, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa. 

§8. 

Wnioski dotyczące przyznania licencji Okręgowego Związku 

Łuczniczego/klubu sportowego, należy dostarczyć do OZŁucz./ 

klubu sportowego na ustalonych zasadach przez zainteresowane 

stowarzyszenia. 

§9.  

W przypadku złożenia wniosku o wydanie licencji przez: 

zawodniczkę, sędzinę, trenerkę, która w międzyczasie zmieniła 

nazwisko / zmiana stanu cywilnego – zamążpójście / należy podać 

we wniosku również nazwisko poprzednie / panieńskie.  

§10.  

W przypadku zmiany przez zawodnika przynależności klubowej 

należy ten fakt udokumentować dołączając do wniosku 

licencyjnego dokument stwierdzający uzyskanie zwolnienia z 

poprzedniego klubu. W przypadku zawodników kadry narodowej i 

zawodników, którym licencje wydaje Polski Związek Łuczniczy 

dokument należy dostarczyć do PZŁucz. a w pozostałych 

przypadkach do macierzystego OZŁucz.  

§11. 
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Młodzikowi/ młodziczce licencję przyznaje właściwy Okręgowy 

Związek Łuczniczy co upoważnia do udziału w zawodach w 

kategorii i konkurencji młodzików i młodzików młodszych. W 

przypadku braku w województwie Okręgowego Związku 

Łuczniczego lub braku przynależności klubu do Okręgowego 

Związku Łuczniczego licencję dla młodzika/młodziczki może 

przyznać macierzysty klub sportowy.  

Młodzikowi, młodziczce z ostatniego rocznika rywalizującego o 

zakwalifikowanie się do kadry narodowej juniorów młodszych na I 

półrocze następnego roku poprzez udział w zawodach w wyższej 

kategorii wiekowej tj. juniora młodszego w II półroczu oraz 

zamierzającego uczestniczyć  w Halowych Mistrzostwach Polski 

Juniorów Młodszych licencję wydaje Polski Związek Łuczniczy.  

§12. 

Przysłany - dostarczony do PZŁucz. wniosek o wydanie nowej 

licencji zostanie rozpatrzony w możliwie szybkim terminie, 

najpóźniej do 14 dni po dacie przysłania - dostarczenia wniosku do 

biura PZŁucz. 

§13. 

Przysłany - dostarczony do OZŁucz./klub sportowy wniosek 

zostanie rozpatrzony w terminie do 7 dni od daty otrzymania. 

§14. 

Wniosek o wydanie licencji należy wypełnić czytelnie dużymi 

literami. 

§15. 

Wykaz posiadanych licencji Polskiego Związku Łuczniczego przez 

zawodników, kluby sportowe, sędziów, trenerów będzie 

umieszczany na stronie internetowej Polskiego Związku 

Łuczniczego  

w terminach:   

1) do dnia 31.03 danego roku,  

2) do dnia 30.06 danego roku,  

3) do dnia 30.09 danego roku,  

4) do dnia 31.12 danego roku. 

§16. 

Wykaz posiadanych licencji Okręgowego Związku Łuczniczego/ 

klubu sportowego przez zawodników, kluby sportowe, sędziów, 
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trenerów będzie przesyłany do Polskiego Związku Łuczniczego  

w podanych terminach:  

1) do dnia 31.03 danego roku, 

2) do dnia 30.06 danego roku, 

3) do dnia 30.09 danego roku, 

4) do dnia 31.12 danego roku. 

§17. 

Licencja nie zostanie przyznana, jeżeli we wniosku o jej przyznanie 

wnioskodawca poda nieprawdziwe dane.  

§18. 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi 

Polskiego Związku Łuczniczego w sprawach dotyczących 

udzielanych licencji przez PZŁucz. oraz Zarządowi Okręgowego 

Związku Łuczniczego i Zarządowi klubu sportowego w sprawach 

dotyczących udzielanych licencji przez OZŁucz. i kluby sportowe.  

Opłaty w PZŁucz. w roku 2021 
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zatwierdza 

wysokość opłat w 2021 roku wg. tabeli opłat w roku 2021: 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE: 

 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
KWOTA 

ZŁOTYCH 

1 

Okręgowy Związek Łuczniczy, Klub 

Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy 

 - roczna składka członkowska 

200,00 złotych 
/dwieście złotych/ 

LICENCJE SPORTOWE: 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA ZŁOTYCH 

1 
Przedłużenie licencji zawodnika na rok 

2021 
50,00 złotych  

/pięćdziesiąt złotych/ 

2 
Przedłużenie licencji trenera, 

instruktora na rok 2021 
100,00 złotych 

/sto złotych/ 

3 
Przedłużenie licencji sędziego na rok 

2021 
50,00 złotych  

/pięćdziesiąt złotych/ 

4 
Przedłużenie licencji zawodnika 

niestowarzyszonego na rok 2021 
50,00 złotych  

/pięćdziesiąt złotych/ 
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5 

Przyznanie nowej licencji zawodnika:  

zawodnik w kategorii: senior, 

młodzieżowiec, junior, junior młodszy 
50,00 złotych  

/pięćdziesiąt złotych/ 

zawodnik niestowarzyszony 
100,00 złotych 

/sto złotych/ 

6 
Przyznanie nowej licencji trener, 

instruktor: 
100,00 złotych 

/sto złotych/ 

7 Przyznanie nowej licencji sędzia 
50,00 złotych  

/pięćdziesiąt złotych/ 

8 Przyznanie nowej licencji klubowej  
100,00 złotych 

/sto złotych/ 

 

OPŁATY LIGOWE I INNE: 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA ZŁOTYCH 

1 

za udział w Drużynowych 

Mistrzostwach Polski na rok 2021: 

Ekstraklasa Łucznicza, I Liga 

Łucznicza 

100,00 złotych 
/sto złotych/ 

2 
za udział w Ogólnopolskiej Lidze 

Młodzików na rok 2021: 
50,00 złotych 

/pięćdziesiąt złotych/ 

3 
za udział w Ogólnopolskiej Lidze 

Robin Hooda na rok 2021: 
30,00 złotych 

/trzydzieści złotych/ 

4 Wydanie dyplomu trenera łucznictwa 
100,00 złotych 

/sto złotych/ 

5 

Za wydanie jednego zaświadczenia 

wystawionego przez Polski Związek 

Łuczniczy 

20,00 złotych 
/dwadzieścia złotych/ 

6 

Opłata za umieszczenie całorocznej 

reklamy na stronie internetowej 

Polskiego Związku Łuczniczego 

1 000,00 złotych 
/tysiąc złotych/ 

 

OPŁATY STARTOWE: 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA ZŁOTYCH 

1 

Opłata startowa od jednego zawodnika 

dopuszczonego do udziału w zawodach 

rangi: Mistrzostw Polski Seniorów,  

Halowych Mistrzostw Polski Seniorów 

100,00 złotych 
/sto złotych/ 

2 
Opłata startowa od jednego zawodnika 

dopuszczonego do udziału w zawodach 
70,00 złotych 

/siedemdziesiąt złotych/ 
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rangi: Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 

Mistrzostw Polski Juniorów, Halowych 

Mistrzostw Polski Młodzieżowców i 

Juniorów, Pucharu Polski, Drużynowych 

Mistrzostw Polski – Ekstraklasa Łucznicza, 

I Liga Łucznicza - wymienionych w 

kalendarzu centralnym PZŁucz na rok 2021 

w kategorii: senior, młodzieżowiec, junior.  

3 

Opłata startowa od jednego zawodnika 

dopuszczonego do udziału w zawodach 

rangi: Halowych Mistrzostw Polski 

Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski 

Juniorów Młodszych w łucznictwie 

bloczkowym  

50,00 złotych  
/pięćdziesiąt złotych/ 

4 

Opłata startowa od jednego zawodnika 

dopuszczonego 

do udziału w zawodach rangi: 
Halowych Mistrzostw Polski Młodzików, 

Mistrzostw Polski Młodzików  

30,00 złotych 
/trzydzieści złotych/ 

5 

Opłata startowa od jednego zawodnika 

dopuszczonego 

do udziału w zawodach wymienionych 

w kalendarzu centralnym PZŁucz na 

rok 2021 w kategorii: 

junior młodszy, młodzik - z wyjątkiem 

OOM 

30,00 złotych 
/trzydzieści złotych/ 

6 
Opłata startowa od jednego zawodnika 

niestowarzyszonego. 
100,00 złotych 

/sto złotych/ 

7 

Opłata startowa od jednego zawodnika 

z zagranicy dopuszczonego do udziału 

wymienionych w kalendarzu 

centralnym PZŁucz na rok 2020 

100,00 złotych 
/sto złotych/ 

8 

Opłata / kaucja za złożenie jednego 

protestu podczas zawodów centralnych 

wymienionych w kalendarzu 

centralnym PZŁucz na rok 2020 

400,00 złotych 
/czterysta złotych/ 

9 

Opłata startowa od jednego zawodnika 

dopuszczonego do udziału w zawodach 

rangi: Mistrzostw Polski i Halowych 

Mistrzostw Polski 
Halowych Mistrzostw Polski w przypadku 

zorganizowania przez uczestniczący w 

zawodach klub sportowy zakwaterowania i 

wyżywienia we własnym zakresie bez 

uzgodnienia z bezpośrednim organizatorem 

zawodów 

seniorzy 200,00 złotych 

/dwieście złotych/ 

młodzieżowcy 140,00 

złotych 

/sto czterdzieści złotych/ 

juniorzy 140,00 złotych 

/sto czterdzieści złotych/ 

junior młodszy 100,00 

złotych 
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/sto złotych/ 

młodzik 100,00 złotych 

/sto złotych/ 

10 

opłata startowa od trenera, kierownika 

ekipy lub osoby towarzyszącej 

 

opłata dotyczy podczas Mistrzostw 

Polski we wszystkich kategoriach 

wiekowych 

50,00 złotych 
/pięćdziesiąt złotych/ 

LXXXV Mistrzostwa Polski Seniorów 
1. Termin zawodów: 2  - 4 lipca 2021 

2. Miejscowość: Gdańsk 

3. Organizator: Polski Związek Łuczniczy, Śląski Okręgowy 

Związek Łuczniczy, LKS Łucznik Żywiec 

4. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni przez 

kluby sportowe zawodnicy / zawodniczki urodzeni w roku 2003  

i starsi. 

5. Konkurencje: 

a) Indywidualna Olimpijska Runda WA: 

• Runda kwalifikacyjna: 

zawodniczki 2x70 metrów, 

zawodnicy 2x70 metrów. 

• Runda eliminacyjna - pojedynki: strzelanie na odległości 70 

metrów. W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do  

104 zawodników.  

b) Zespołowa Olimpijska Runda WA: 

• W rundzie kwalifikacyjnej uczestniczą wszystkie zgłoszone 

zespoły klubowe. 

• W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 zespołów. 

• Pojedynki zespołów: strzelanie na odległości 70 metrów 

systemem setowym do 6/5 pkt. 

• Pojedynki zespołów w kategorii łuków bloczkowych - strzelanie 

na odległości 50 metrów systemem punktowym. 

c) Konkurencja mikstów: 
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• Konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik 

i 1 zawodniczka z jednego klubu – oddzielnie kategoria łuków 

olimpijskich i łuków bloczkowych. 

• Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do  

24-stu najlepszych mikstów według rankingu: sumy punktów 

uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów. 

• Pojedynki w rundzie eliminacyjnej na odległości 70 metrów 

systemem setowym. 

• W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały 

i zawodniczka 2 strzały w secie do rozstrzygnięcia pojedynku. 

• W przypadku remisu 4 - 4 zarządza się strzelanie barażowe po 

jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  

 

Uwaga! 

czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 240 sekund. 

czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund. 

6. Klasyfikacja: oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków  

 a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

 b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda WA. 

 c) Miksty: pojedynkowa Runda WA. 

  

W konkurencji zespołowa runda WA biorą udział tylko zespoły 

klubowe składające się z trzech lub czterech zawodników. 

W konkurencji mikstów biorą udział tylko miksty klubowe.  

7. Tytuły i wyróżnienia: oddzielnie w kategorii łuków olimpijskich 

i łuków bloczkowych. 

a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda 

WA: 

• 1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Seniorów na rok 2021, 

• 2 miejsce: tytuł Wicemistrza Polski Seniorów na rok 2021, 

• 3 miejsce: 2 tytuły II Wicemistrza Polski Seniorów na rok 

2021, 

• Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe, 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

• Nagrody: nagrody rzeczowe /wg możliwości finansowej 

organizatora/. 
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b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 

• 1 miejsce: tytuł Zespołowego Mistrza Polski Seniorów na 

rok 2021, 

• 2 miejsce: tytuł Zespołowego Wicemistrza Polski Seniorów 

na rok 2021, 

• 3 miejsce: 2 tytuły II Zespołowego Wicemistrza Polski 

Seniorów na rok 2021, 

• Medale: /zespoły 3-4 osobowe/ odpowiednio złoty, srebrny, 

2 brązowe, oraz trenerzy klubowi.  

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

c) Konkurencja mikstów łuki klasyczne, łuki bloczkowe: 

• 1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 

2021, 

• 2 miejsce:  tytuł Wicemistrza Polski Seniorów w mikście na 

rok 2021, 

• 3 miejsce:  2 tytuły II Zespołowego Wicemistrza Polski 

Seniorów w mikście na rok 2021, 

• Medale: /zespoły 2 osobowe/ odpowiednio złoty, srebrny, 2 

brązowe. 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

8. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

pozostałe koszty związane z udziałem w zawodach pokrywają 

uczestniczące kluby, 

• medale na zawody zabezpiecza bezpośredni organizator 

zawodów, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 100,00 złotych /sto 

złotych/. 

9. Zgłoszenie do udziału w zawodach: 

• należy dokonać poprzez AZZ w terminie określonym  

w komunikacie organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego 

organizatora zawodów.       

Program zawodów: 

02.07.2021 /piątek/ 

• godz. 16:00-18:00 - nieoficjalny trening   

03.07.2021 /sobota/ 
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• strzelanie konkurencji 2 x 70 metrów wśród kobiet i 

mężczyzn,  

• strzelanie pojedynków w konkurencji mikstów i drużyn  

04.07.2021 /niedziela/ 

• strzelanie eliminacji indywidualnych IOR WA – 70m, 

strzelanie pojedynków finałowych mikstów i drużyn oraz 

pojedynków indywidualnych od 1/2 finału 

• uroczystość zakończenia Mistrzostw Polski Seniorów.  

LXXXV Mistrzostwa Polski Seniorów 
1.Termin zawodów: 17 – 19 sierpnia 2020 r. 

2.Miejscowość: Więcławice   

3.Organizator: Polski Związek Łuczniczy, Małopolski Związek 

Łuczniczy, PKS Jakub Więcławice  

4. Uczestnictwo:  

  do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni przez kluby sportowe 

zawodnicy / zawodniczki urodzeni w roku 2003 i starsi. 

5. Konkurencje 

a) Indywidualna Olimpijska Runda 

• Runda kwalifikacyjna: 

 kobiety - 70, 60, 50, 30 metrów, 

 mężczyźni - 90, 70, 50, 30 metrów. 

• Runda eliminacyjna: 

pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 70m 

w rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. 

b) Zespołowa Olimpijska Runda – skład zespołu klubowego 3 - 4 

osobowego. W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 24 

zespołów. Pojedynki zespołów odbywają się systemem setowym do 

6 lub 5 pkt., pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 70m.  

Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 najlepszych 

zespołów według rankingu sumy punktów, na podstawie zgłoszeń 

imiennych przed zawodami przez trenera klubowego lub 

kierownika ekipy. 

Do strzelań eliminacyjnych od 1/24 finału awansują: zespoły 

zgłoszone imiennie przed zawodami z poszczególnych klubów. 
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c) Konkurencja mikstów – skład zespołu 2 osobowego: 1 

zawodnik, 1 zawodniczka z jednego klubu. Pojedynki eliminacyjne 

strzelane z odległości 70m systemem setowym do 6 lub 5 pkt., 

Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 najlepszych 

mikstów według rankingu sumy punktów, na podstawie zgłoszeń 

imiennych przed zawodami przez trenera klubowego lub 

kierownika ekipy. 

Do strzelań eliminacyjnych od 1/24 finału awansują: miksty 

zgłoszone imiennie przed zawodami z poszczególnych klubów. 

d) Strzelania eliminacyjne na odległościach 90, 60, 50, 30 

metrów - konkurencja indywidualna, drużynowa, mikst.   

- strzelanie kwalifikacji w ramach konkurencji WA 1440, 

- konkurencja indywidualna: 

kobiety - 60, 50, 30 metrów, 

 mężczyźni - 90, 50, 30 metrów. 

- konkurencja mikstów – strzelanie odległości 50 i 30m. 

- konkurencja zespołowa: 

kobiety - 60, 50, 30 metrów, 

 mężczyźni - 90, 50, 30 metrów. 

Trener klubowy lub kierownik ekipy na 60 minut przed 

rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu głównemu 

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

mikstów dowolna/. Prawo zmian składów osobowych przysługuje 

kierownikowi/trenerowi, który zgłasza zmianę pisemnie sędziemu 

głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną, ewentualna 

zmiana składu nie powoduje zmiany w rankingu po rundzie 

kwalifikacyjnej. 

e) Strzelania specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki „Kura” 

dla Mistrzów i trzech V-ce Mistrzów Polski – oddzielnie 

kategoria łuków olimpijskich – medaliści w konkurencji 70m  

i kategoria łuków bloczkowych 50m. 

Uwaga! 

czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 240 sekund. 

czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund. 

6. Klasyfikacja 

 a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda  

 b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda  
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 c) Miksty: pojedynkowa runda  

7. Tytuły i wyróżnienia 

a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda: 

• 1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Seniorów na rok 2020. 

• 2 miejsce: tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2020. 

• 3 miejsc: 2 tytuły II-go V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 

2020. 

• Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe, 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8.  

• Za miejsca medalowe: nagrody finansowe lub rzeczowe 

ufundowane przez bezpośredniego organizatora zawodów. 

• Za miejsca od 5- 8 upominki rzeczowe.  

b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda: 

• 1 miejsce – tytuł Zespołowego Mistrza Polski Seniorów na 

rok 2020. 

• 2 miejsce – tytuł Zespołowego V-ce Mistrza Polski 

Seniorów na rok 2020. 

• 3 miejsce - 2 tytuły Zespołowego II-go V-ce M. Polski 

Seniorów na rok 2020. 

• Medale: zespoły 3 lub 4 osobowe - odpowiednio złoty, 

srebrny, 2 x brązowe za 3 miejsce oraz trenerzy klubowi 

drużyn medalistów. 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8.  

• Puchary: za miejsca 1, 2, 3, 3. 

c) Konkurencja mikstów kategorii łuków olimpijskich, łuków 

bloczkowych: 

• 1 miejsce –  tytuł Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 

2020.  

• 2 miejsce – tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów w mikście 

na rok 2020. 

• 3 miejsce - 2 tytuły II-go V-ce MP Seniorów w mikście na 

rok 2020. 

• Medale: miksty 2 osobowe - odpowiednio złote, srebrne,  

2 x 2 brązowe za 3 miejsce. 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8.  

• Puchary: za miejsca 1, 2, 3, 3. 
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d) Konkurencja indywidualna, mikstów, drużynowa – strzelania 

eliminacyjne pojedynków na poszczególnych odległościach: 90, 60, 

50, 30 metrów odpowiednio: 

• 1 miejsce: złote medale Mistrzostw Polski, 

• 2 miejsce: srebrne medale Mistrzostw Polski, 

• 3 miejsce: 2x brązowe medale Mistrzostw Polski  

• Dyplomy: za miejsca 1 – 8. 

9. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

pozostałe koszty związane z udziałem w zawodach 

pokrywają uczestniczące kluby. 

• medale na zawody zabezpiecza bezpośredni organizator, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika zgłoszonego do MPS  

w konkurencji IORWA na odl. 70m wynosi 100 złotych /sto 

złotych/, a za każdą strzelaną odległość dodatkowo (90, 60, 

50, 30 metrów) – wynosi 50 złotych /pięćdziesiąt złotych/. 

• indywidualni medaliści Mistrzostw Polski w konkurencji 

olimpijskiej – otrzymują nagrody finansowe/rzeczowe. 

• indywidualni medaliści Mistrzostw Polski Seniorów na 

odległościach otrzymują nagrody rzeczowe wg. możliwości 

organizatora 

Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraklasa  
Kobiet i Mężczyzn w sezonie 2021 

1. Cel zawodów  

Wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski w kategorii kobiet i 

mężczyzn – kategorii łuków olimpijskich. 

Dokonanie oceny poziomu sportowego czołówki krajowej oraz 

skuteczności szkolenia klubowego w strzelaniu Zespołowej 

Olimpijskiej Rundzie WA. 

 

2. Organizator  

Polski Związek Łuczniczy,  

Okręgowe Związki Łucznicze oraz Kluby – organizatorzy 

poszczególnych rund Ekstraklasy. 
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3. Zgłoszenia  

Termin zgłaszania i opłat drużyn do rozgrywek Drużynowych 

Mistrzostw Polski – Ekstraklasy Łuczniczej upływa dnia 

22.04.2021 r.  

Zgłoszenia pisemne należy kierować na adres PZŁucz.:  

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa. 

4. Kalendarz rozgrywek  

LP RUNDA TERMIN MIEJSCE 

1 I RUNDA DMP  17.04.2021 Legnica 

2 II RUNDA DMP 08.05.2021 Żywiec 

3 III RUNDA DMP 12.06.2021 Żywiec 

4 IV RUNDA DMP 21.08.2021 Głuchołazy 

5 V RUNDA  DMP 02.10.2021  

5. Skład drużyny :  

Drużyna męska/żeńska Ekstraklasy Łuczniczej składa się z 3 - 4 

zawodników wcześniej zgłoszonych z dowolnych kategorii 

wiekowych w strzelaniu kwalifikacyjnym 2 x 70m. Dopuszcza się 

możliwość udziału 4-go zawodnika w strzelaniu drużynowym, jako 

zawodnika rezerwowego. 

W rozgrywkach DMP – mogą startować zawodnicy rocznika 2004 i 

starsi. 

 

6. Uczestnictwo :  

Ekstraklasa Łucznicza: 

Do rozgrywek może przystąpić każda drużyna klubowa zgłoszona 

do rozgrywek w 2021 roku przez dowolny klub sportowy, pod 

warunkiem udziału w roku 2020 w rozgrywkach Ekstraklasy 

Łuczniczej lub zdobycia I miejsca w I Lidze Łuczniczej w 2020 

roku. W rozgrywkach może wystartować ponadto drużyna kobiet 

i mężczyzn reprezentacji Polski zgłoszona wcześniej przez trenera 

kadry narodowej. W rozgrywkach DMP w Ekstraklasie Łuczniczej 



Komunikat Polskiego Związku Łuczniczego nr 1/473/2021 

str. 39 

 

 1 miejsce – 9 pkt 

 2 miejsce – 7 pkt 

 3 miejsce – 6 pkt 

 4 miejsce – 5 pkt 

 5 miejsce – 4 pkt 

 6 miejsce – 3 pkt 

 7 miejsce – 2 pkt 

 8 miejsce – 1 pkt 

 

Kobiet i Mężczyzn może wystartować tylko jedna drużyna z danego 

klubu sportowego.  

 

7. Opłaty : 

• wpisowe do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski – 

Ekstraklasy Łuczniczej  kobiet i mężczyzn wynosi 100 złotych 

/sto złotych/ zł od drużyny. Termin wnoszenia opłat: do 

22.04.2021. – przekazem pocztowym na adres PZŁucz lub 

przelewem: 

PKO BP S.A XV/0 Warszawa 

46 1020 1156 0000 7702 0066 7469 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

pozostałe koszty związane z udziałem w zawodach pokrywają 

uczestniczące kluby. 

• Medale w końcowej klasyfikacji Drużynowych Mistrzostw 

Polski – Ekstraklasy Łuczniczej Kobiet i Mężczyzn zabezpiecza 

bezpośredni organizator zawodów ostatniej rundy rozgrywek  

• Opłata startowa od każdego zawodnika w każdej rundzie 

rozgrywek DMP wynosi – 70 złotych /siedemdziesiąt złotych/,  

8. Konkurencje: Ekstraklasa Łucznicza Kobiet i Mężczyzn. 

Na wynik końcowy drużyny klubowej składa się suma wyników 

uzyskanych przez najlepszych trzech zawodników w konkurencji 

2x70 metrów z dowolnych kategorii wiekowych wśród kobiet  

i mężczyzn.   

W drużynie może startować 4 zawodników.  

9. Klasyfikacja drużyn:  

W danej rundzie 3-osobowe drużyny Ekstraklasy Łuczniczej 

klasyfikowane są wg. uzyskanych punktów zdobytych  

w wyniku strzelań kwalifikacji na odległości 70 metrów.  

Punktacja: 
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• przy jednakowej ilości zdobytych punktów przez więcej niż 

jedną drużynę o kolejności w rundzie decyduje wynik 

bezpośredniego pojedynku. 

• w przypadku, gdy to nie daje rozstrzygnięcia o kolejności 

decyduje jednoczesny baraż tych drużyn na zakończenie 

zawodów rundy. 

• po każdej rundzie ligi ustalona zostanie kolejność drużyn  

wg. punktów zdobytych w dotychczas rozegranych rundach. 

• końcową klasyfikację drużyn Ekstraklasy Łuczniczej 

Kobiet i Mężczyzn ustali Sędzia Główny bezpośrednio po 

zakończeniu zawodów V Rundy DMP w Kielcach.   

• końcowej klasyfikacji drużyn decyduje suma punktów 

uzyskanych we wszystkich 5-ciu rundach. W przypadku 

uzyskania tej samej ilości punktów w końcowej klasyfikacji 

przez więcej niż jedną drużynę zarządza się dodatkowy, 

jednoczesny pojedynek barażowy (po trzy strzały każdej 

drużyny) między zainteresowanymi drużynami na zawodach 

V rundy, który decyduje o kolejności drużyn. 

• Sędzia Główny ma obowiązek w protokole zawodów  

z każdej rundy podawać pełny skład – 3/4 osobowy każdej 

drużyny. 

11. Nagrody i wyróżnienia:  

1 miejsce: tytuł Drużynowego Mistrza Polski na rok 2021. 

2 miejsce: tytuł V-ce Drużynowego Mistrza Polski na rok 2021. 

3 miejsc: 2 tytuły II-go V-ce Drużynowego Mistrza Polski na rok 

2021. 

Medale: w końcowej klasyfikacji rozgrywek Drużynowych 

Mistrzostw Polski Ekstraklasa Łucznicza Kobiet i Mężczyzn 

zespoły, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale - 4 zawodników 

i trener.  

Puchary: w końcowej klasyfikacji rozgrywek Drużynowych 

Mistrzostw Polski Ekstraklasa Łucznicza Kobiet i Mężczyzn 

zespoły, które zajmą miejsca 1-8 otrzymują puchary. 
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Dyplomy:  w końcowej klasyfikacji rozgrywek Drużynowych 

Mistrzostw Polski Ekstraklasa Łucznicza Kobiet i Mężczyzn 

zespoły, które zajmą miejsca 1-8 otrzymują dyplomy. 

Poszczególne Rundy Drużynowych Mistrzostw Polski 

Ekstraklasa Łucznicza Kobiet i Mężczyzn: 

Drużyny, które w poszczególnych Rundach zajmą miejsca 1-4 

otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Organizatora z 

opłat startowych w niżej podanej wysokości nie mniejszej niż: 

1. – 500 zł /pięćset złotych/ 

2. – 300 zł /trzysta złotych/ 

3. – 200 zł /dwieście złotych/ 

4. – 100 zł /sto złotych/ 

z zastrzeżeniem udziału w Rundzie minimum 5 drużyn. 

Dyplomy: zespoły, które zajmą miejsca 1-8 otrzymują dyplomy. 

Puchary: zespoły, które zajmą miejsca 1-4 otrzymują puchary /wg. 

możliwości organizatora/ 

I Liga Kobiet i Mężczyzn: 
Na wynik końcowy drużyny klubowej składa się suma wyników 

uzyskanych przez najlepszych trzech zawodników w konkurencji 

2x70m. z dowolnych kategorii wiekowych wśród kobiet i 

mężczyzn.  

W drużynie może startować 4 zawodników.  

1. Klasyfikacja końcowa: 

a) na klasyfikację końcową I Ligi Kobiet i Mężczyzn składa się 

suma wyników uzyskanych przez trzyosobowe drużyny klubowe 

w poszczególnych rundach w konkurencji 2x70m. – V Rund 

rozegranych podczas rozgrywek Ekstraklasy Łuczniczej/ Pucharu 

Polski.  

b) klasyfikację końcową I Ligi Kobiet i Mężczyzn za 2021 rok 

ustali Komisja Sportowa PZŁucz. po zakończeniu rozgrywek.  

c) w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez 2 lub 

więcej drużyn klubowych I Ligi Kobiet i Mężczyzn wyżej w 

klasyfikacji będzie drużyna, która uzyskała najwyższą sumę 

punktów w dowolnej rundzie. 

2. Tytuły i wyróżnienia. 

a) Drużyna za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji 

końcowej I Ligi Kobiet lub Mężczyzn uzyska awans 
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do Ekstraklasy Łuczniczej na sezon Drużynowych 

Mistrzostw Polski Ekstraklasa Łucznicza 2021.  

b) Drużyna za zajęcie II-go miejsca stoczy pojedynek barażowy 

o awans do Ekstraklasy z przedostatnią drużyną Ekstraklasy 

 c) Za miejsca zajęte w klasyfikacji końcowej drużyny otrzymają:  

- za miejsca 1- 3: puchary, 

- za miejsca 1- 8: dyplomy. 

- Puchary i dyplomy zabezpiecza organizator ostatniej rundy. 

3. Zgłoszenia  

Termin zgłaszania i opłat drużyn do rozgrywek I Ligi Łuczniczej 

upływa dnia 22.04.2021 r.  

Zgłoszenia pisemne należy kierować na adres PZŁucz.:  

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa. 

 

4. Opłaty : 

• wpisowe do rozgrywek I Ligi kobiet i mężczyzn wynosi 100 

złotych /sto złotych/ zł od drużyny. Termin wnoszenia opłat: do 

22.04.2021 – przekazem pocztowym na adres PZŁucz lub 

przelewem: 

PKO BP S.A XV/0 Warszawa 

46 1020 1156 0000 7702 0066 7469 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

pozostałe koszty związane z udziałem w zawodach pokrywają 

uczestniczące kluby. 

• Opłata startowa od każdego zawodnika w każdej rundzie 

rozgrywek DMP wynosi – 70 złotych /siedemdziesiąt złotych/, 

nie dotyczy startujących w Pucharze Polski. 

6. Uczestnictwo :  

Do rozgrywek może przystąpić każda drużyna klubowa zgłoszona 

do rozgrywek w 2021 roku przez dowolny klub sportowy. W 

rozgrywkach I Ligi Łuczniczej Kobiet i Mężczyzn może 

wystartować dowolna ilość drużyn z danego klubu sportowego.  
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Puchar Polski Seniorów 
Cel zawodów: 

Podniesienie poziomu sportowego rywalizacji sportowej krajowej 

czołówki kobiet i mężczyzn w konkurencji olimpijskiej 2x70m. 

Podniesienie poziomu sportowego, odporności psychicznej 

zawodników poprzez strzelanie systemem setowym IORWA. 

Uzyskanie norm wynikowych do kadry narodowej 

 

Kalendarz rozgrywek: 

LP RUNDA TERMIN MIEJSCE 

1 I Runda Pucharu Polski 17-18.04.2021 Legnica 

2 II Runda Pucharu Polski 08-09.05.2021 Żywiec 

3 III Runda Pucharu Polski 12-13.06.2021 Żywiec 

4 IV Runda Pucharu Polski 21-22.08.2021 Głuchołazy 

5 V Runda Pucharu Polski 02-03.10.2021  

Program zawodów:   

/sobota/   

 - runda kwalifikacyjna: 4 x 70 metrów /2 x 70 metrów +  2 x 70 

metrów/, 

/niedziela/ 

– runda eliminacyjna IOR WA:  od 1/16 

Uczestnictwo : 

zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni do organizatora zawodów przez 

macierzyste kluby lub zawodnicy niestowarzyszeni, roczniki od 

2003.  

Klasyfikacja: 

Nagrody: 

- zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsce 1 – otrzymują 

nagrodę finansową w wysokości 500 zł, miejsce 2 – 300 zł, miejsce  

3 i 4 po 150  zł.  

- zawodnicy zajmujący miejsca od 5 do 8 – upominki rzeczowe. 
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- zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 8 otrzymują dyplomy.  

- zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymują puchary.  

Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

• koszty udziału zawodników w zawodach pokrywają macierzyste 

kluby sportowe, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 70 złotych 

/siedemdziesiąt złotych/. 

 

Tabela punktacji pomocniczej 

Miejsce w 

zawodach 

Strzelanie 

kwalifikacji 

Strzelanie 

eliminacji  

1 15 15 

2 12 12 

3 10 10 

4 9 9 

5 8 8 

6 7 7 

7 6 6 

8 5 5 

9 4 4 

10 3 3 

11 3 3 

12 3 3 

13 2 2 

14 2 2 

15 1 1 

16 1 1 

 

Puchar Polski Juniorów Młodszych 
Cel zawodów : 

Podniesienie poziomu sportowego rywalizacji sportowej krajowej 

czołówki juniorek mł. i juniorów mł. W konkurencji 2x60m. 
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Podniesienie poziomu sportowego, odporności psychicznej 

zawodników poprzez strzelanie systemem setowym IORWA. 

Uzyskanie norm wynikowych do kadry narodowej 

Kalendarz rozgrywek: 

LP RUNDA TERMIN MIEJSCE 

1 I Runda Pucharu Polski 15.05.2021 Prudnik 

2 II Runda Pucharu Polski 05.06.2021 Kielce 

3 III Runda Pucharu Polski 26.06.2021 Warszawa 

4 IV Runda Pucharu Polski 25.09.2021 Głuchołazy 

Program zawodów : 

/sobota/ 

• runda kwalifikacyjna: strzelanie konkurencji 2 x 60 metrów, 

• strzelanie indywidualnych pojedynków eliminacyjnych. 

Uczestnictwo :zawodniczki i zawodnicy kadry narodowej juniorów 

młodszych oraz zawodnicy zgłoszeni przez macierzyste kluby 

sportowe z rocznika 2004 - 2006 a w II półroczu 2021 roku 

zawodnicy z rocznika 2007.  

Klasyfikacja: 

• zwycięzcą danej rundy Pucharu Polski zostaje zawodnik, który 

zajmie 1 miejsce w strzelaniu eliminacyjnym pojedynków 

indywidualnych na odległości 60 metrów,  

• zwycięzcą Pucharu Polski na rok 2021 zostaje zawodnik, który 

uzyska największą ilość punktów pomocniczych ze wszystkich 

rund Pucharu Polski. W przypadku równej ilości punktów 

decyduje wyższy wynik w konkurencji 2x60m na dowolnej 

rundzie, a jeżeli to nie daje rezultatu to wynik wyższy 

w konkurencji 60m.  

Tabela punktacji pomocniczej 

Miejsce w 

zawodach 

Strzelanie 

kwalifikacji 

1 15 
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2 12 

3 10 

4 9 

5 8 

6 7 

7 6 

8 5 

9 4 

10 3 

11 3 

12 3 

13 2 

14 2 

15 1 

16 1 

Nagrody i wyróżnienia:  

Po IV Rundzie Pucharu Polski nastąpi wręczenie pucharów dla 

zdobywców Pucharu Polski Juniorów Młodszych na rok 2021  

w kategorii: junior młodszy i juniorka młodsza, oraz dyplomów za 

miejsca 1-8. 

W poszczególnych Rundach Pucharu Polski 

Puchary: za miejsca 1 – 3, 

Dyplomy: za miejsca 1 -8. 

Nagrody rzeczowe /wg. możliwości organizatora/ za miejsca 1-6. 

Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

• koszty udziału zawodników w zawodach pokrywają macierzyste 

kluby sportowe, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 30 złotych 

/trzydzieści złotych/. 

XXXVI Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  
o Puchar PKOL 

4. Termin zawodów: 7 – 8 sierpnia 2021 
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5. Miejscowość: Bytom 

6. Organizator: Polski Związek Łuczniczy, Śląski Okręgowy 

Związek Łuczniczy, MLKS Czarna Strzała Bytom 

4. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni 

zawodnicy urodzeni w roku 1998, 1999, 2000. 

5. Konkurencje: 

a) Indywidualna Olimpijska Runda WA – oddzielnie kategoria 

łuków olimpijskich i łuków bloczkowych: 

• Runda kwalifikacyjna: 

zawodniczki 2x70 metrów, 

zawodnicy 2x70 metrów. 

• Runda eliminacyjna - pojedynki: strzelanie na odległości 70 

metrów. W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do  

104 zawodników. Kategoria łuków bloczkowych - runda 

kwalifikacyjna – 2 x 50m; runda eliminacyjna na odległości 50 

metrów. 

b) Zespołowa Olimpijska Runda WA - oddzielnie kategoria łuków 

olimpijskich i łuków bloczkowych. 

• W rundzie kwalifikacyjnej uczestniczą wszystkie zgłoszone 

zespoły klubowe. 

• W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 zespołów. 

• Pojedynki zespołów: strzelanie na odległości 70 metrów 

systemem setowym do 6/5 pkt. 

• Pojedynki zespołów w kategorii łuków bloczkowych - strzelanie 

na odległości 50 metrów systemem punktowym. 

c) Konkurencja mikstów 

• Konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik 

i 1 zawodniczka z jednego klubu – oddzielnie kategoria łuków 

olimpijskich i łuków bloczkowych. 

• Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do  

24-stu najlepszych mikstów według rankingu: sumy punktów 

uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów. 

• Pojedynki w rundzie eliminacyjnej na odległości 70 metrów 

systemem setowym. 

• W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały 

i zawodniczka 2 strzały w secie do rozstrzygnięcia pojedynku. 
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• W przypadku remisu 4 - 4 zarządza się strzelanie barażowe po 

jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  

 

Trener klubowy lub kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów 

zgłasza pisemnie sędziemu głównemu zespoły 3/4-osobowe 

i miksty /ilość zespołów dowolna, ilość mikstów dowolna. Prawo 

zmiany składów przysługuje kierownikowi/trenerowi, który zgłasza 

pisemnie sędziemu głównemu do 30 minut przed rundą 

eliminacyjną, ewentualna zmiana składu nie powoduje zmiany 

w rankingu po rundzie kwalifikacyjnej. 

Uwaga! 

czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 240 sekund. 

czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund. 

6. Klasyfikacja: oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków 

bloczkowych – bez naliczania punktów do współzawodnictwa  

Ministerstwa Sportu w kategorii łuków bloczkowych. 

 a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

 b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda WA. 

 c) Miksty: pojedynkowa Runda WA. 

d) Klubów i województw za miejsca zawodników startujących 

w kategorii łuków olimpijskich w konkurencji: Indywidualna 

Olimpijska Runda WA, Zespołowa Olimpijska Runda WA, 

Olimpijska Runda Mikstów WA według następującej punktacji:  

 Indywidualna Olimpijska Runda WA K/M 

Miejsce 1 2 3-4 5 6-7 8-9 10-16 

Punkty 25 21 17 14 12 10 8 

  Zespołowa Olimpijska Runda WA K/M 

Miejsce 1 2 3-4 5 6 7 8 – 12 

Punkty 25 21 17 14 12 10 8 

Olimpijska Runda Mikstów WA 

Miejsce 1 2 3-4 5 6 7 8 – 12 

Punkty 25 21 17 14 12 10 8 

W konkurencji zespołowa runda WA biorą udział tylko zespoły 

klubowe składające się z trzech lub czterech zawodników. 

W konkurencji mikstów biorą udział tylko miksty klubowe.  
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W przypadku gdy ilość startujących zawodników lub zespołów 

będzie mniejsza od ilości przewidzianej w tabeli do tzw. 

„punktowania” to ostatni zawodnik czy zespół, mikst nie ma 

przyznanych punktów 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty trzykrotnie.  

7. Tytuły i wyróżnienia: oddzielnie w kategorii łuków olimpijskich 

i łuków bloczkowych. 

a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda 

WA: 

• 1 miejsce: tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski na rok 2021, 

• 2 miejsce: tytuł Młodzieżowego V-ce Mistrza Polski na rok 

2021, 

• 3 miejsce: 2 tytuły Młodzieżowego II-go V-ce Polski na rok 

2021, 

• Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe, 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

• Nagrody: nagrody rzeczowe /wg możliwości finansowej 

organizatora/. 

b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 

• 1 miejsce: tytuł Młodzieżowego Zespołowego Mistrza 

Polski na rok 2021, 

• 2 miejsce: tytuł Młodzieżowego Zespołowego V-ce Mistrza 

Polski na rok 2021, 

• 3 miejsce: 2 tytuły Młodzieżowego Zespołowego  

II-go V-ce MP na rok 2021, 

• Medale: /zespoły 3-4 osobowe/ odpowiednio złoty, srebrny, 

2 brązowe, oraz trenerzy klubowi.  

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

c) Konkurencja mikstów łuki klasyczne, łuki bloczkowe: 

• 1 miejsce: tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w mikście na 

rok 2021, 

• 2 miejsce:  tytuł Młodzieżowego V-ce Mistrza Polski  

w mikście na rok 2021, 

• 3 miejsce:  2 tytuły Młodzieżowego Zespołowego  

II-go V -ce Mistrza Polski w mikście na rok 2021, 
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• Medale: /zespoły 2 osobowe/ odpowiednio złoty, srebrny, 2 

brązowe. 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

d) klasyfikacja punktowa klubów i województw: 

• Kluby i województwa za zajęcie miejsc od 1 do 8 

otrzymują: puchary i dyplomy. 

8. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

pozostałe koszty związane z udziałem w zawodach pokrywają 

uczestniczące kluby, 

• medale na zawody zabezpiecza bezpośredni organizator 

zawodów, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 70 złotych 

/siedemdziesiąt złotych/. 

9. Zgłoszenie do udziału w zawodach: 

• należy dokonać poprzez AZZ w terminie określonym w 

komunikacie organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego 

organizatora zawodów.       

Program zawodów: 

06.08.2021 /piątek/ 

• godz. 16:30-18:00 - nieoficjalny trening   

07.08.2021 /sobota/ 

• strzelanie konkurencji 2 x 70 metrów wśród kobiet i 

mężczyzn,  

• strzelanie konkurencji 2 x 50 metrów wśród kobiet i 

mężczyzn,  

• strzelanie pojedynków w konkurencji mikstów i drużyn  

08.08.2021 /niedziela/ 

• strzelanie eliminacji indywidualnych IOR WA – 70m, 

strzelanie pojedynków finałowych mikstów i drużyn oraz 

pojedynków indywidualnych od 1/2 finału 

• uroczystość zakończenia Młodzieżowych Mistrzostw Polski.  

LXIX  Mistrzostwa Polski Juniorów 
1. Termin zawodów: 30 lipca – 1 sierpnia 2021  

2. Miejscowość: Żywiec  
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3.Organizator: Polski Związek Łuczniczy, Śląski Okręgowy 

Związek Łuczniczy, LKS Łucznik Żywiec 

4.Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni 

zawodnicy urodzeni w roku 2001, 2002, 2003. 

5. Konkurencje: 

a)Indywidualna Olimpijska Runda WA- oddzielnie kategoria 

łuków olimpijskich i łuków bloczkowych. 

• Runda kwalifikacyjna – WA 1440 

    Juniorki: 70, 60, 50, 30 metrów, 

    Juniorzy: 90, 70, 50, 30 metrów. 

W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. 

Pojedynki eliminacyjne : strzelanie na odległości 70 metrów. 

• Kategoria łuków bloczkowych - runda kwalifikacyjna – 2x50m; 

runda eliminacyjna na odległości 50m.  

b) Zespołowa Olimpijska Runda WA – oddzielnie kategoria 

łuków olimpijskich i łuków bloczkowych. 

• W rundzie kwalifikacyjnej uczestniczą wszystkie zgłoszone 

zespoły klubowe. W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 

zespołów. Pojedynki zespołów: strzelanie na odległości 70 

metrów systemem setowym do 6/5 pkt. 

• Pojedynki zespołów w kategorii łuków bloczkowych - strzelanie 

na odległości 50 metrów.  

c) Konkurencja mikstów. 

• Konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik  

i 1 zawodniczka z jednego klubu – oddzielnie kategoria łuków 

olimpijskich i łuków bloczkowych . 

• Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 

najlepszych mikstów według rankingu: sumy punktów 

uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów. 

• Pojedynki w rundzie eliminacyjnej na odległości 70 metrów 

systemem setowym. 

• Pojedynki mikstów w kategorii łuków bloczkowych na 

odległości 50 metrów. 

• W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały 

i zawodniczka 2 strzały w secie do rozstrzygnięcia pojedynku. 
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• W przypadku remisu 4 - 4 zarządza się strzelanie barażowe po 

jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  

• Kierownik/trener ekipy przed rozpoczęciem zawodów zgłasza 

pisemnie sędziemu głównemu zespoły 3/4-osobowe i miksty 

/ilość zespołów dowolna, ilość mikstów dowolna/. Prawo 

zmiany składów przysługuje kierownikowi/trenerowi ekipy, 

który zgłasza pisemnie skład sędziemu głównemu do 30 minut 

przed rundą eliminacyjną, ewentualna zmiana składu nie 

powoduje zmiany w rankingu po rundzie kwalifikacyjnej. 

d) Strzelania specjalne na odległości 15m do sylwetki 

„Słonecznika” dla Mistrzów i trzech V-ce Mistrzów Polski – 

oddzielnie kategoria łuków klasycznych i łuków bloczkowych.  

Uwaga! 

czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 240 sekund. 

czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund. 

6. Klasyfikacja : oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków 

bloczkowych – bez naliczania punktów do współzawodnictwa  

Ministerstwa Sportu w kategorii łuków bloczkowych. 

a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda WA. 

c) Miksty: pojedynkowa Runda WA. 

d) Klubów i województw za miejsca zawodników startujących 

w kategorii łuków olimpijskich w konkurencji: Indywidualna 

Olimpijska Runda WA, Zespołowa Olimpijska Runda WA, Mikst - 

według następującej punktacji: 

Indywidualna Olimpijska Runda WA K/M 

Miejsce 1 2 3-4 5 6 7 8 9 10-11 12-16 17-24 

Punkty 15 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Zespołowa Olimpijska Runda WA K/M 

Miejsce 1 2 3-4 5 6 7 8-12 13-16 

punkty 15 12 9 6 4 3 2 1 

 

Olimpijska Runda Mikstów WA 

Miejsce 1 2 3-4 5 6 7 8-12 13-16 

punkty 15 12 9 6 4 3 2 1 
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W konkurencji zespołowa runda WA biorą udział tylko zespoły 

klubowe składające się z trzech lub czterech zawodników. W 

konkurencji mikstów biorą udział tylko miksty klubowe.  

Każdy zawodnik może uzyskać punkty trzykrotnie. 

W przypadku gdy ilość startujących zawodników lub zespołów, 

mikstów będzie mniejsza od ilości przewidzianej w tabeli do tzw. 

„punktowania” to ostatni zawodnik czy zespół nie ma przyznanych 

punktów. 

7. Tytuły i wyróżnienia : oddzielnie kategoria łuków olimpijskich  

i łuków bloczkowych. 

 a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska 

Runda WA: 

• 1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Juniorów na rok 2021, 

• 2 miejsce:  tytuł V-ce Mistrza Polski Juniorów na rok 2021, 

• 3 miejsce:  2 tytuły II-go V-ce Mistrza Polski Juniorów na rok 

2021, 

• Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe, 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

• Nagrody: nagrody rzeczowe /wg możliwości finansowej 

organizatora/. 

• Za miejsca 1-3 na poszczególnych odległościach w konkurencji 

WA 1440 – medale bez tytułów Mistrza Polski – odpowiednio 

złoty, srebrny, brązowy. Za miejsca 1- 8 dyplomy. 

b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 

• 1 miejsce: tytuł Zespołowego Mistrza Polski Juniorów na rok 

2021, 

• 2 miejsce: tytuł Zespołowego V-ce Mistrza Polski Juniorów na 

rok 2021, 

• 3 miejsce: 2 tytuły Zespołowego II-go V-ce Mistrza Polski 

Juniorów na rok 202, 

• Medale: /zespoły 3-4 osobowe/ odpowiednio złoty, srebrny, 2 

brązowe, oraz trenerzy klubowi.  

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

c) Konkurencja mikstów w kategorii łuków olimpijskich, łuków 

bloczkowych: 

• 1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Juniorów w mikście na rok 2021, 
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• 2 miejsce: tytuł V-ce Mistrza Polski Juniorów w mikście na rok 

2021, 

• 3 miejsce: 2 tytuły Zespołowego II-go V-ce Mistrza Polski 

Juniorów w mikście na rok 2021, 

• Medale: /zespoły 2 osobowe/ odpowiednio złoty, srebrny, 2 

brązowe. 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

d) klasyfikacja punktowa klubów i województw: 

• Kluby i województwa za zajęcie miejsc od 1 do 8 otrzymują: 

puchary i dyplomy. 

8. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

pozostałe koszty związane z udziałem  

w zawodach pokrywają uczestniczące kluby, 

• medale na zawody zabezpiecza bezpośredni organizator 

zawodów, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 70 złotych 

/siedemdziesiąt złotych/. 

9. Zgłoszenie do udziału w zawodach: 

• należy dokonać poprzez AZZ w terminie określonym w 

komunikacie organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego 

organizatora zawodów.       

Program zawodów: 

13.08.2021 /piątek/ 

• godz. 10:00-12:00 - nieoficjalny trening 

• godz. 14:00 – 18:00 – strzelanie konkurencji WA 1440 

/odległości 90/70 metrów juniorzy i 70/60 metrów juniorki/  

14.08.2021 /sobota/ 

• godz. 9:00 – 12:00 – strzelanie konkurencji WA 1440 

/odległości 50/30 metrów juniorzy i juniorki/  

• strzelanie pojedynków w konkurencji mikstów i drużyn  

15.08.2021 /niedziela/ 

• strzelanie eliminacji indywidualnych IOR WA – 70m, 

strzelanie pojedynków finałowych mikstów i drużyn oraz 

pojedynków indywidualnych od 1/2 finału 

• uroczystość zakończenia Mistrzostw Polski Juniorów. 
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
1. Termin zawodów: 16 – 18 lipca 2021  

2. Miejscowość: Dobrcz 

3.Organizator zawodów: Polski Związek Łuczniczy, Kujawsko – 

Pomorski Okręgowy Związek Łuczniczy, ULKS Zryw Dobrcz.   

4. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje: Polski Związek 

Łuczniczy. 

5. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni 

zawodnicy urodzeni w roku 2004, 2005, 2006. Zawodnicy muszą 

posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub 

legitymacja szkolna), nr PESEL oraz posiadać książeczkę 

sportowo-lekarską zawodnika z aktualnym badaniem lekarskim 

poświadczonym przez upoważnionego lekarza medycyny 

sportowej.  

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski 

Juniorów Młodszych wystartuje na koszt Komitetu 

Organizacyjnego: 64 juniorek młodszych i 64 juniorów młodszych, 

którzy zostaną uprzednio zakwalifikowani do udziału  

zawodach na podstawie rankingu ustalonego według wyników 

uzyskanych w konkurencji 2x60m w kategorii łuków olimpijskich 

w zawodach ujętych w kalendarzu imprez centralnych PZŁucz. na 

rok 2020: 

LP RUNDA TERMIN MIEJSCE 

1 I Runda Pucharu Polski 15.05.2021 Prudnik 

2 II Runda Pucharu Polski 05.06.2021 Kielce 

3 III Runda Pucharu Polski 26.06.2021 Warszawa 

 

W OOM i MPJmł. nie ma możliwości udziału zawodników poza 

zakwalifikowaną „64-ką” na koszt klubów/stowarzyszeń. 

6. Konkurencje: 

a) Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

Runda kwalifikacyjna – WA 1440 juniorów młodszych: 
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  juniorki młodsze: 60, 50, 40, 30 metrów (na odległościach 40 

i 30 m do pełnych tarcz o średnicy 80cm -  

12 serii x 3strzały), 

  juniorzy młodsi: 70, 60, 50, 30 metrów (na odległościach 50 i 

30 m do pełnych tarcz o średnicy 80cm - 12 serii  

x 3 strzały) 

   Strzelania kwalifikacji na odległościach 70, 60 m u juniorów 

mł. i 60, 50 m u juniorek mł. odbywają się do tarczy o 

średnicy 122cm – 6 serii x 6 strzał. 

W rundzie eliminacyjnej uczestniczą wszyscy zawodnicy 

uczestniczący w rundzie kwalifikacyjnej od 1/32 finału 

zawodniczek i zawodników. Pojedynki eliminacyjne - strzelanie z 

odległości 60 metrów. 

b) Zespołowa Olimpijska Runda WA. 

• W rundzie kwalifikacyjnej uczestniczą wszystkie zgłoszone 

zespoły klubowe/wojewódzkie. W rundzie eliminacyjnej 

uczestniczy do 24 zespołów według rankingu: (na podstawie 

dokonanego wcześniejszego zgłoszenia składów osobowych). 

Pojedynki zespołów: strzelanie na odległości 60 metrów systemem 

setowym do 6/5 pkt. 

Każdy klub/województwo może zgłosić do zawodów w konkurencji 

zespołowa runda WA dowolną ilość zespołów (na podstawie 

dokonanego wcześniejszego zgłoszenia składów osobowych na 60 

minut przed zawodami przez trenerów klubowych, a w przypadku 

zespołów wojewódzkich przez upoważnione osoby zgodnie z KRS 

w poszczególnych OZŁucz.) Pojedynki zespołów: strzelanie z 

odległości 60 metrów systemem setowym do uzyskania 5 punktów. 

c) Konkurencja mikstów. 

Konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik  

i 1 zawodniczka. W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 

zespołów według rankingu: (na podstawie dokonanego 

wcześniejszego zgłoszenia składów osobowych na 60 minut przed 

zawodami przez trenerów klubowych, a w przypadku zespołów 

wojewódzkich przez upoważnione osoby zgodnie z KRS w 

poszczególnych OZŁucz.). Pojedynki zespołów: strzelanie na 

odległości 60 metrów systemem setowym do 6/5 pkt. W pojedynku 

mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 strzały w 
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secie do rozstrzygnięcia pojedynku. W przypadku remisu 4 pkt.- 4 

pkt. zarządza się strzelanie barażowe po jednej strzale przez 

zawodniczkę i zawodnika.  

Do strzelań eliminacyjnych od 1/16 finału awansują: miksty 

ze zgłoszonych klubów/województw - maksymalnie do 4-ch 

mikstów z jednego klubu/województwa na podstawie sumy 

najlepszych wyników: zawodniczki i zawodnika po rundzie 

kwalifikacyjnej. 

  

d) Trener klubowy, kierownik ekipy, a w przypadku zespołów 

wojewódzkich przez upoważnione osoby zgodnie z KRS  

w poszczególnych OZŁucz przed rozpoczęciem zawodów zgłasza 

pisemnie sędziemu głównemu zespoły 3/4-osobowe i miksty 

/ilość zespołów dowolna, miksty klubowe/wojewódzkie w rundzie 

eliminacyjnej i finałowej maksymalnie 4 najlepsze z rankingu.   

Prawo zmiany składów przysługuje trenerowi bądź kierownikowi 

ekip klubowych, który zgłasza pisemnie sędziemu głównemu do 30 

minut przed rundą eliminacyjną. W przypadku zespołów  

i mikstów wojewódzkich prawo dokonania zmian w składzie 

osobowym przysługuje upoważnionej pisemnie osobie przez 

odpowiedni terytorialnie OZŁucz. Ewentualna zmiana składu  

w zespole lub w mikście nie powoduje zmiany w rankingu po 

rundzie kwalifikacyjnej. 

e) Strzelanie specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki 

„Koniczynki” dla Mistrzów i trzech V-ce Mistrzów OOM 

w kategorii kobiet i mężczyzn. 

Uwaga!  -  

• czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 240 

sekund – odległości: 70 i 60m – juniorzy mł,   

60 i 50m – juniorki mł.   

• czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund – 

odległości: 50 i 30m – juniorzy mł,  

40 i 30m – juniorki mł.   

Uwaga! 

czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 240 sekund. 

czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund. 

7. Klasyfikacja: oddzielnie juniorki młodsze i juniorzy młodsi. 
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 Runda kwalifikacyjna:  

  juniorki młodsze  – WA 1440 juniorek młodszych -  

      60, 50, 40, 30  metrów 

  juniorzy młodsi  – WA 1440 juniorów młodszych -                                   

                            70, 60, 50, 30 metrów. 

Runda eliminacyjna – strzelanie pojedynków na odległości 60 

metrów.  

a) Indywidualna: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

b) Zespołowa: Zespołowa Olimpijska Runda WA – zespół 3 lub 4 

osobowy. 

c) Miksty: Olimpijska Pojedynkowa Runda WA 

 

d) Klubów i województw za miejsca zawodników w konkurencji: 

Indywidualna Olimpijska Runda, Zespołowa Olimpijska Runda 

WA, Olimpijska Pojedynkowa Runda WA w Mikstach wg 

następującej punktacji: 

 

Indywidualna Olimpijska Runda WA K/M 

 

Miejsce 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-48 

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

 

Zespołowa Olimpijska Runda WA K/M 

 

Miejsce 1 2 3-4 5 6-7 8-9 10-16 

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

 

Olimpijska Runda Mikstów WA 

 

Miejsce 1 2 3-4 5 6-7 8-9 10-16 

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty tylko dwukrotnie. 

 

W przypadku, gdy ilość startujących zawodników lub zespołów 

będzie mniejsza od ilości przewidzianej w tabeli do tzw. 
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„punktowania” to ostatni zawodnik czy zespół nie ma przyznanych 

punktów. 

 

8. Tytuły i wyróżnienia. 

a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska 

Runda WA: 

1 miejsce: tytuł Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 

2021, 

2 miejsce: tytuł V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

na rok 2021, 

3 miejsce: 2 tytuły II-gi V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży na rok 2021, 

   

Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe, 

Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

Nagrody: nagrody rzeczowe /wg możliwości finansowej 

organizatora/. 

b) Za miejsce 1-3 w konkurencji: juniorki młodsze 60+50m, i 

juniorzy młodsi 70+60m, juniorki młodsze 40+30m, i juniorzy 

młodsi 50+30m  zawodnicy otrzymują: 

Medale: odpowiednio złoty, srebrny, brązowy 

Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

c) Za miejsca 1-3 w strzelaniu na poszczególnych odległościach w 

konkurencji WA 1440 juniorów młodszych: 70, 60, 50, 30 metrów 

– Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, w konkurencji WA 1440 

juniorek młodszych: 60, 50, 40, 30 metrów zawodnicy/zawodniczki 

otrzymują: 

Medale: odpowiednio złoty, srebrny, brązowy 

Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

d) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda 

WA: 

1 miejsce: tytuł Zespołowy Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży na rok 2021, 

2 miejsce: tytuł Zespołowy V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży na rok 2021, 

3 miejsce: 2 tytułu Zespołowy II–gi V-ce Mistrz Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży na rok 2021, 
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Medale: odpowiednio złoty, srebrny, brązowe 

Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

e) Konkurencja mikstów: 

1 miejsce – tytuł  Mistrz OOM w konkurencji mikst na rok 2021, 

2 miejsce – tytuł V-ce Mistrz OOM w konkurencji mikst na rok 

2021, 

3 miejsce –  2 tytuły II-gi V-ce Mistrz OOM w konkurencji mikst 

na rok 2021, 

Medale: odpowiednio złoty, srebrny, brązowe 

Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

f) klasyfikacja punktowa klubów i województw: 

Kluby i województwa za zajęcie miejsc od 1 do 8 otrzymują: 

puchary i dyplomy. 

 

9. Zgłoszenia do udziału w zawodach: 

Zgłoszenie do udziału w zawodach dokonują Wojewódzkie 

Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe w terminie do dnia  

poprzez AZZ w terminie do 9 lipca 2021 roku do bezpośredniego 

organizatora.   

10. Inne postanowienia. 

a)Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje 

na zawodach delegatowi Zarządu PZŁucz. 

b) Ponadto obowiązuje Regulamin Współzawodnictwa Sportowego 

Dzieci i Młodzieży Ministerstwa Sportu. 

c)Komunikat organizacyjny zawodów opracuje i wyśle 

zainteresowanym klubom oraz Okręgowym Związkom 

Łuczniczym bezpośredni organizator zawodów. 

Program zawodów: 

16.07.2021 /piątek/ 

• godz. 10:00-12:00 - nieoficjalny trening 

• godz. 14:00 – 18:00 – strzelanie konkurencji WA 1440 

/odległości 70/60 metrów juniorzy mł. i 60/50 metrów 

juniorki mł./  

17.07.2021 /sobota/ 

• godz. 9:00 – 13:00 – strzelanie konkurencji WA 1440 / 

odległości 50/30 metrów juniorzy mł. i 40/30 metrów 

juniorki mł./  
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• strzelanie pojedynków w konkurencji mikstów i drużyn  

18.07.2021 /niedziela/ 

• strzelanie eliminacji indywidualnych IOR WA – 60m, 

strzelanie pojedynków finałowych mikstów i drużyn oraz 

pojedynków indywidualnych od 1/2 finału 

• uroczystość zakończenia Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. 

Mistrzostwa Polski Młodzików 
1. Termin zawodów:  4 – 5 września 2021 r. 

2. Miejscowość: Zgierz 

3.Organizator: Polski Związek Łuczniczy, KS Boruta Zgierz 

4. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni 

zawodnicy urodzeni w roku 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011. 

5. Konkurencje: 

Młodzik: 13-4 lat, rocznik 2006-2007: 

a) Indywidualna – konkurencja Ł-2B – 2x40m., 2x20m., 

po 36 strzał - 12 serii po 3 strzały z każdej odległości, 

40 metrów – tarcze o średnicy 122 cm 

20 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

b) Zespołowa – konkurencja 3 x Ł-2B 

Na wynik drużyny składać się będzie suma wyników w konkurencji 

Ł-2B trzech najlepszych zawodników spośród 4 maksimum 

zgłoszonych w drużynie klubowej przed zawodami przez 

kierownika lub trenera ekipy. 

c) Mikstów – konkurencja 2 x Ł-2B 

Na wynik drużyny składać się będzie suma wyników w konkurencji 

Ł-2B zawodniczki i zawodnika spośród  mikstów zgłoszonych w 

mikście klubowym przed zawodami przez poszczególnych 

kierowników/trenerów ekip klubowych. 

d) Strzelania specjalne na odległości 15 metrów do sylwetki 

„Maka” dla zawodników, którzy w indywidualnej konkurencji Ł-2B 

zajmą miejsca 1-3, oddzielnie młodziczki i młodzicy. 

6. Klasyfikacja: oddzielnie młodzicy i młodziczki w kategorii 

młodzika starszego oraz oddzielnie w kategorii młodzika: 
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a) Indywidualnie - konkurencja Ł-2B 

b) Zespołowo - konkurencja 3 x Ł-2B 

Na wynik drużyny składać się będzie suma wyników w konkurencji 

Ł-2B trzech najlepszych zawodników spośród 4 maksimum 

zgłoszonych w drużynie klubowej przed zawodami przez 

kierownika lub trenera ekipy. 

c) Mikstów – konkurencja 2 x Ł-2B 

Na wynik drużyny składać się będzie suma wyników w konkurencji 

Ł-2B zawodniczki i zawodnika spośród  mikstów zgłoszonych w 

mikście klubowym przed zawodami przez poszczególnych 

kierowników/trenerów ekip klubowych. 

7. Tytuły i wyróżnienia: oddzielnie młodzicy i młodziczki w 

kategorii młodzika. 

a) Konkurencja indywidualna: Ł-2B 

1 miejsce – Mistrz Polski Młodzików na rok 2021, 

2 miejsce – V-ce Mistrz Polski Młodzików na rok 2021, 

3 miejsce – II-gi V-ce Mistrz Polski Młodzików na rok 2021, 

Medale:  

• za miejsca 1 - 3 odpowiednio złoty, srebrny, brązowy, 

• za miejsca 1-3 na odległościach 40m i 20m: medale – 

odpowiednio  złote, srebrne, brązowe, 

Dyplomy: 

• za miejsca 1 – 8 dyplomy. 

Nagrody rzeczowe:  

• za miejsca 1 – 8 nagrody rzeczowe w klasyfikacji 2xŁ-2B 

b) Konkurencja zespołowa: 3 x Ł-2B 

1 miejsce – Zespołowy Mistrz Polski Młodzików na rok 2020, 

2 miejsce – Zespołowy V-ce Mistrz Polski Młodzików 2020, 

3 miejsce –Zespołowy II-gi  V-ce Mistrz Polski Młodzików 2020, 

Medale: za miejsca 1-3: medale: zespoły 3 lub 4 osobowe –

odpowiednio złote, srebrne, brązowe. 

Dyplomy: za miejsca 1-8: dyplomy. 

c) Konkurencja mikstów: 2 x Ł-2B 

• 1 miejsce – Mistrz Polski Młodzików w mikście na rok   

2021, 
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• 2 miejsce – V-ce Mistrz Polski Młodzików w mikście     

na rok 2021, 

• 3 miejsce – II-gi  V-ce Mistrz Polski Młodzików w mikście 

na rok 2021,. 

• Medale: za miejsca 1-3: medale: zespoły 2 osobowe   

odpowiednio złote, srebrne, brązowe. 

• Dyplomy: za miejsca 1-8: dyplomy.  

8. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

pozostałe koszty związane z udziałem w zawodach pokrywają 

uczestniczące kluby, 

• medale na zawody zabezpiecza bezpośredni organizator 

zawodów,  

• opłata startowa od 1-go zawodnika  wynosi 30 złotych 

/trzydzieści złotych/. 

9. Zgłoszenie  - należy dokonać wg zasad określonych  

w komunikacie organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego 

organizatora zawodów. 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
1. Termin zawodów: 

zawody muszą odbyć się w terminie do dnia 30 września 2021 

roku.  

2. Miejsce zawodów:  

 Strefy : 

A – KPM, POM, ZPM 

B – LUB, MAZ, WM, PDL 

C – DSL, LBU, WLP 

D – ŁDZ, SWI 

E – SL, OPO 

F – PKR, MŁP. 

W roku 2021 MMM organizują n/w województwa: 

A KPM   

B PDL   

C DSL   

D ŁDZ   



Komunikat Polskiego Związku Łuczniczego nr 1/473/2021 

str. 64 

 

E ŚL   

F PKR   

3. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni 

zawodnicy urodzeni w roku 2007, 2008, 2009 młodzicy, 

posiadający licencje wydane przez terytorialny Okręgowy Związek 

Łuczniczy lub macierzyste kluby sportowe, aktualne ważne badania 

lekarskie poświadczone przez upoważnionego lekarza medycyny 

sportowej, odnotowane w książeczce sportowo lekarskiej 

zawodnika z potwierdzeniem przynależności klubowej. Warunkiem 

uznania zawodów za Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  

i klasyfikacji klubów oraz województw według punktacji 

współzawodnictwa sportowego dzieci  i młodzieży jest udział w 

danych zawodach minimum trzech klubów łącznie z co najmniej 

dwóch województw. 

4. Konkurencje: 

 Młodzicy: 

a) Indywidualnie – konkurencja Ł-B   

b) Zespołowo: 3 - 4 zawodników - konkurencja 3 x Ł-B 

c) Miksty: 1 młodzik + 1 młodziczka – konkurencja 2xŁ-B 

Konkurencja Ł-B – 40 + 20m. Na każdej odległości  

zawodnik/-czka strzela 12 serii po 3 strzały  

    - 40 metrów – tarcze o średnicy 122 cm  

    - 20 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

W zawodach biorą udział tylko drużyny klubowe. Każdy klub 

sportowy może zgłosić pisemnie dowolną ilość zespołów  

i mikstów przed rozpoczęciem zawodów  bez  prawa do późniejszej  

zmiany  składów osobowych.  

Zawody przeprowadza się w ciągu 1 dnia w konkurencji Ł-B - 

tj. 40m + 20m. 

  
5. Klasyfikacja - oddzielnie młodziczki i młodzicy.  

 a) indywidualnie w konkurencji:  Ł-B 

 b) Zespołowo –  3 zawodników  Ł-B - 40 + 20m., 

Na wynik drużyny składać się będzie suma punktów uzyskanych  

w konkurencji Ł-B  przez trzech zawodników zgłoszonych 

uprzednio do zespołu klubowego. Każdy klub może zgłosić do 

zawodów dowolną ilość zespołów.   
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W konkurencji zespołowej mogą uczestniczyć tylko zespoły 

klubowe. 

c) Mikstów – 1 zawodniczka + 1 zawodnik – Ł-B – 40 + 20m. 

W konkurencji mikstów mogą uczestniczyć tylko miksty 

klubowe.   

d) Klubów i województw za miejsca zawodników zajęte  

w konkurencji  indywidualnej, zespołowej, mikstów według 

następującej punktacji:  

Konkurencja Ł-B 

Lok. 1 2-4 5-18  

PKT 3 2 1 

Konkurencja zespołowa 

Lok. 1 2-4 5-8  

PKT 3 2 1 

   Konkurencja mikstów 

Lok. 1 2-4 5-8  

PKT 3 2 1 

 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty tylko dwukrotnie. 

 

6. Tytuły i wyróżnienia - oddzielnie młodziczki i młodzicy. 

a) Indywidualnie w konkurencji Ł-B:     

1 miejsce – Międzywojewódzki Mistrz Młodzików na rok 2021, 

2 miejsce – Międzywojewódzki V-ce  Mistrz Młodzików na rok 

2021, 

3 miejsce – II –gi Międzywojewódzki V-ce Mistrz Młodzików na 

rok 2021. 

Medale: za miejsce 1-3: medale  odpowiednio: złoty, srebrny, 

brązowy. 

Dyplomy: za miejsca 1-12 dyplomy.  

b) Zespołowo – konkurencja 3 x Ł-B 

1 miejsce – Międzywojewódzki Zespołowy Mistrz Młodzików na 

rok 2021, 

2 miejsce – Międzywojewódzki Zespołowy V-ce  Mistrzów 

Młodzików na rok 2021, 
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3 miejsce – Międzywojewódzki Zespołowy II-gi V-ce Mistrzów 

Młodzików na rok 2021. 

Medale: za miejsce 1-3: medale  odpowiednio: złoty, srebrny, 

brązowy. 

Dyplomy: za miejsca 1-8 dyplomy.  

c) Mikstów – konkurencja 2 x Ł-B 

1 miejsce – Międzywojewódzki Mistrz Młodzików  

w mikście na rok 2021, 

2 miejsce – Międzywojewódzki V-ce  Mistrz Młodzików  

w mikście na rok 2021, 

3 miejsce – Międzywojewódzki II-gi V-ce Mistrz Młodzików w 

mikście na rok 2021. 

Medale: za miejsce 1-3: medale  odpowiednio: złoty, srebrny, 

brązowy. 

Dyplomy: za miejsca 1-8 dyplomy.  

d klasyfikacja punktowa klubów i województw: 

Kluby i województwa za zajęcie miejsc od 1 do 8 otrzymują: 

puchary i dyplomy. 

Medale, puchary i dyplomy zabezpiecza bezpośredni organizator 

zawodów. 

7. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  muszą być 

sędziowane przez Sędziego Głównego wyznaczonego przez 

Polski Związek Łuczniczy. 

8. Bezpośredni organizator zawodów wysyła oryginał protokołu  

z zawodów, z numerami licencji wszystkich uczestniczących 

zawodników i klubów do PZŁucz w terminie 48 godzin od dnia 

zakończenia zawodów (patrz ogólne zasady rozgrywania 

zawodów), a kopię protokołu przekazuje/przesyła na adres 

wyniki-ssm@insp.waw.pl elektronicznie i oryginał na adres: Pan 

Konrad Świętochowski Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu 

Sportu; 01-982 Warszawa  ul. Trylogii 2/16 

9.  Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe 

koszty związane z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące 

kluby. 

10. Zgłoszenia do udziału w zawodach:  

mailto:wyniki-ssm@insp.waw.pl
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 - należy dokonać pisemnie przez poszczególne kluby sportowe  

w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia zawodów do 

bezpośredniego organizatora zawodów. 

 - w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę 

urodzenia, numer licencji wydanej przez właściwy OZŁucz lub 

macierzysty klub sportowy, numer książeczki sportowo 

lekarskiej zawodnika. 

 - kierownik/trener zawodników każdego klubu sportowego musi 

posiadać ze sobą na miejscu zawodów pełną dokumentację 

każdego zawodnika biorącego udział w zawodach przed 

rozpoczęciem zawodów i w trakcie ich trwania. Jest to 

książeczka sportowo-lekarska zawodnika podbita przez 

macierzysty klub zawodnika i posiadająca aktualny wpis  

o ważności badań lekarskich poświadczonych przez 

uprawnionego lekarza medycyny sportowej zawodnika. Aktualna 

licencja zawodnika musi być poświadczona na oryginalnym 

piśmie terytorialnego OZŁucz. lub macierzystego klubu 

sportowego.   

 - sędzia główny zawodów sprawuje kierownictwo zawodów i jest 

osobiście odpowiedzialny za dopuszczenie zawodników do 

zawodów po zweryfikowaniu ich dokumentacji sportowo-

lekarskiej przed rozpoczęciem zawodów.  

 

Zasady organizacyjne związane z systemem współzawodnictwa 

młodzieżowego Ministerstwa Sportu w kategorii młodzików:   

• w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną 

przez PZŁucz, OZŁucz., kluby sportowe, 

• zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy 

OZŁucz, klub sportowy, 

• w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą 

dla gminy,  

• protokół z zawodów powinien zawierać rok urodzenia 

zawodnika, numer licencji zawodnika oraz pełną nazwę klubu, 

wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich nr licencji i 

być podpisany przez sędziego głównego, z podaniem jego nr 

licencji protokół z zawodów należy przesłać na wyniki-

ssm@insp.waw.pl elektronicznie i oryginał na adres: Pan 

mailto:wyniki-ssm@insp.waw.pl
mailto:wyniki-ssm@insp.waw.pl
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Konrad Świętochowski Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu 

Sportu; 01-982 Warszawa  ul. Trylogii 2/16 w ciągu 14 dni po 

zawodach, 

• uwagi dotyczące wprowadzonych danych, w szczególności 

nazw klubów i przyznanych punktów powinny wpływać na 

bieżąco do Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu; 01-

982 Warszawa, a najpóźniej w terminie do dnia 31 października 

danego roku. 

Ogólnopolska Liga Młodzików 
 

1. Termin zawodów 

a) Trzy rundy kwalifikacyjne do rundy finałowej muszą odbyć 

się w terminach: 

• 3 rundy letnie do 31.08.2021 r 

b) Finał Ogólnopolskiej Ligi Młodzików: 18 września 2021 r.     

w Krakowie 

2. Miejscowość 

 Rundy kwalifikacyjne do rundy finałowej odbywają się na terenie 

działania województw między minimum trzema klubami. 

 Kierownictwo sportowe Finału Ogólnopolskiej Ligi Młodzików 

sprawuje Polski Związek Łuczniczy. 

3. Uczestnictwo 

 a) Kluby– według zgłoszeń do PZŁucz 

 b) Do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy 

urodzeni w roku 2007, 2008, 2009. 

 c) Klub może zgłosić do rund kwalifikacyjnych więcej niż jedną 

drużynę (dziewcząt lub chłopców). 

 d) W rundzie finałowej Ogólnopolskiej Ligi Młodzików prawo 

startu uzyskuje do 8 drużyn dziewcząt i do 8 drużyn chłopców 

sklasyfikowanych najwyżej po trzech rundach 

kwalifikacyjnych w OZŁucz. W rundzie finałowej z danego 

klubu może uczestniczyć więcej niż jedna drużyna. Skład 

osobowy drużyny w rundzie finałowej może wynosić 

dowolną ilość osób. 
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4. Konkurencja 

Drużynowo Ł-B - oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny 

chłopców – młodzicy rocznik 2007, 2008, 2009. 

Rundy: 

a) Konkurencja Ł-B tj.: po 36 strzał - 12 serii po 3 strzały z każdej 

odległości, 

40 metrów – tarcze o średnicy 122 cm; 20 metrów – tarcze 

o średnicy 80 cm 

b) Ilość zawodników drużyny biorącej udział w poszczególnych 

rundach kwalifikacyjnych jest nieograniczona 

c) Drużyna każdą rundę rozgrywa tylko w ciągu jednego dnia. 

5. Klasyfikacja - oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny 

chłopców. 

a) Na wynik drużyny w rundzie składać się będzie suma 

4 najwyższych wyników indywidualnych zawodników, 

uzyskanych w konkurencji Ł-B (40,20m). 

b) Drużyna zostanie sklasyfikowana w danej rundzie, jeżeli 

zaliczone zostaną wyniki  indywidualne w konkurencji 

Ł-B co najmniej trzech zawodników. 

c) Po rundach kwalifikacyjnych zostanie ustalony przez 

Komisję Sportową PZŁucz ranking punktowy w klasyfikacji 

drużyn. Drużyny zajmujące po 3 rundach kwalifikacyjnych 

miejsca 1-8 uzyskają prawo startu w Finale Ogólnopolskiej 

Ligi Młodzików. Liczy się wynik sumy 4 najlepszych 

zawodników bez względu na rocznik – 2007, 2008, 2009. 

d) O miejscu drużyny po rundach kwalifikacyjnych decydować 

będzie łączna suma punktów uzyskanych w rundach 

kwalifikacyjnych. W przypadku uzyskania po rundach 

kwalifikacyjnych przez dwie lub więcej drużyn jednakowej 

łącznej ilości punktów, o miejscu zajętym po rundach 

kwalifikacyjnych decydować będzie wynik uzyskany 

w ostatniej rundzie. 

e) O klasyfikacji końcowej Ogólnopolskiej Ligi Młodzików 

decydować będą wyniki (miejsca) uzyskane w Finale 

Ogólnopolskiej Ligi Młodzików. Klasyfikacja miejsc od 

9 i dalej odbędzie się na podstawie łącznej sumy punktów 

uzyskanych w rundach kwalifikacyjnych. 
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f) Ostateczna klasyfikacja drużyn biorących udział 

w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików – 2021 zostanie 

ustalona po zakończeniu rozgrywek do dnia 15.10.2021 r. 

6. Tytuły i wyróżniania - oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny 

chłopców. 

Drużyny, które w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików – 2021 zajmą 

miejsca 1-3 otrzymają medale – 4 zawodników, a za miejsca 1-6 

puchary i dyplomy za miejsca 1-8. Medale otrzymują również 

trenerzy drużyn. Puchary i dyplomy zabezpiecza bezpośredni 

organizator zawodów.  

7. Warunkiem uwzględnienia wyniku drużyny w danej rundzie 

kwalifikacyjnej będzie bezwzględne zastosowanie się do 

obowiązku wysłania oryginału protokołu do PZŁucz.  

8. W przypadku zakwalifikowania się do Finału Ogólnopolskiej 

Ligi Młodzików zgłoszenie - należy dokonać wg zasad 

określonych w komunikacie organizacyjnym zawodów przez 

bezpośredniego organizatora zawodów. 

9. Zasady finansowania finału: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe 

koszty związane z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące 

kluby. 

- opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 30 złotych /trzydzieści 

złotych/. 

- puchary dla 6-ciu najlepszych drużyn wśród chłopców i wśród 

dziewcząt zabezpiecza PZŁucz ze środków własnych.  

Ogólnopolska Liga Robin Hooda 
 

1. Termin zawodów:  

Poszczególne rundy Ligi Robin Hooda rozgrywane 

są korespondencyjnie między klubami prowadzącymi mini 

łucznictwo na terenie województw w okresie od lutego 

do grudnia 2021 roku w salach gimnastycznych, boiskach 

szkolnych, boiskach sportowych i torach łuczniczych. 

 

2. Uczestnictwo. 
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 a) Uczniowski Kluby Sportowe. 

 b) Kluby Sportowe prowadzące mini łucznictwo. 

 c) Klub może zgłosić do poszczególnych rund dowolną ilość 

drużyn.  

 d) Do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy  

w 2 kategoriach wiekowych i zawody rozgrywane są  

w ramach Szkolnej Ligi Robin Hooda:  

  - Dzieci starsze – uczniowie klas VI, VII, VIII  

  - Dzieci młodsze – uczniowie klas II, III, IV, V szkoły 

podstawowej.  

 e) Do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni z klubów 

zawodnicy w kategorii wiekowej powyżej 16 lat bez 

ograniczeń wiekowych. Zawody rozgrywane są w ramach 

Ligi Robin Hooda dla młodzieży i osób dorosłych.  

3. Konkurencja drużynowa: 

 a) Kategoria – dzieci starsze – odl. 10m + 15m - po 18 strzał – 

6 serii po 3 strzały z każdej odległości, 15m – tarcze  

o średnicy 80cm; 10m – tarcze o średnicy 60cm 

 b) Kategoria – dzieci młodsze – odl. 5m + 10m - po 18 strzał – 

6 serii po 3 strzały z każdej odległości, 10m – tarcze 

o średnicy 80cm; 5m – tarcze o średnicy 60cm 

 c) Kategoria – powyżej 16 lat – odl. 10m + 15m - po 18 strzał – 

6 serii po 3 strzały z każdej odległości, 15m – tarcze 

o średnicy 80cm; 10m – tarcze o średnicy 60cm 

 d) dzieci starsze strzelają z łuków drewnianych a dzieci młodsze 

z łuków typu Apacz 

 e)   Ilość zawodników drużyny biorącej udział 

w poszczególnych rundach jest nieograniczona  

  e) Drużyna każdą rundę rozgrywa w ciągu jednego dnia. 

Uwaga ! 

- czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund. 

 

4. Strzelanie specjalne – dodatkowe: 

 W każdej kategorii wiekowej odbywa się strzelanie specjalne.  

Na podstawie sumy punktów z 2 odległości ustalany jest ranking 

wynikowy. W konkurencji dziewcząt i chłopców po 10 najlepszych 

zawodników kwalifikuje się do strzelania specjalnego.  
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 a) Kategoria – dzieci starsze – odl. 15m – strzelanie 

1 serii x 3 strzały do 3 zawieszonych jabłek na tarczach.  

 b) Kategoria – dzieci młodsze – odl. 10m – strzelanie 

1 serii x 3 strzały do 3 zawieszonych jabłek na tarczach.  

 c) Kategoria – powyżej 16 lat – odl. 15m – strzelanie 

1 serii x 3 strzały do 3 zawieszonych jabłek na tarczach.  

Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który przestrzeli większą ilość 

zawieszonych jabłek. 

5. Klasyfikacja - oddzielnie dla drużyn szkolnych lub klubowych 

łącznie dla dziewcząt i chłopców. 

a) Na wynik drużyny w rundzie składać się będzie suma maksimum 

10 najwyższych wyników indywidualnych zawodniczek lub 

zawodników uzyskanych w konkurencji: 10 + 15m – dzieci 

starsze  

  5 + 10m – dzieci młodsze 

 10 + 15m – młodzież powyżej 16 lat i dorośli 

b) Drużyna zostanie sklasyfikowana w danej rundzie, jeżeli 

zaliczone zostaną wyniki  indywidualne w w/w konkurencjach 

co najmniej trzech zawodników. 

c) Po poszczególnych rundach zostanie ustalona przez Komisję 

Sportową klasyfikacja wszystkich drużyn uczestniczących 

w rozgrywkach w poszczególnych klubach, województwach, 

OZŁucz.  

d) O miejscu drużyny po poszczególnych rundach decydować 

będzie łączna suma punktów uzyskanych w tych rundach. 

W przypadku uzyskania po rundach przez dwie lub więcej 

drużyn jednakowej łącznej ilości punktów, o miejscu zajętym 

w klasyfikacji końcowej decydować będzie wynik uzyskany 

w ostatniej rundzie. 

e) Ostateczna klasyfikacja drużyn biorących udział 

w Ogólnopolskiej Szkolnej Lidze Robin Hooda dla dzieci 

starszych i dzieci młodszych oraz w Ogólnopolskiej Lidze Robin 

Hooda dla młodzieży powyżej 16 roku życia i osób dorosłych 

zostanie ustalona po zakończeniu rozgrywek trwających 

do 15.12.2021 w terminie do dnia 30.12.2021 r.  

  Z zawodników i zawodniczek uczestniczących w strzelaniach 

specjalnych do zawieszonych jabłek w bezpośrednich 
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zmaganiach wyłaniani zostają zwycięzcy, którzy przestrzelą 

największą ilość jabłek 3 strzałami. W przypadku braku 

rozstrzygnięcia prowadzi się dalsze strzelanie barażowe 

aż do wyłonienia 4 najlepszych zawodników, którzy zajmą 

odpowiednio miejsca: 1, 2, 3, 3.  

6. Tytuły i wyróżnienia. 

- Drużyny, które w końcowej klasyfikacji po rozegranych 

wszystkich rundach od miesiąca lutego do grudnia 2021 

(maksymalnie 10 rund – jedna runda w jednym miesiącu) zajmą 

miejsca od 1-6 otrzymają okolicznościowe puchary ufundowane 

przez Polski Związek Łuczniczy, za miejsca 1-3 medale, 

za miejsca 1-10 dyplomy.  

- Drużyny, które w końcowej klasyfikacji na poszczególnych 

rundach w swoich terytorialnych międzyklubowych zawodach 

zajmują miejsca od 1 do 6 otrzymują puchary i dyplomy 

ufundowane przez organizatora zawodów.  

 - Zawodnicy zajmujący miejsca od 1-3-3 w strzelaniach 

specjalnych otrzymują medale oraz dyplomy za miejsca od  

1-6 ufundowane przez organizatora zawodów.  

 

7. Warunkiem uwzględnienia wyniku drużyny w danej rundzie 

będzie obowiązek przesłania protokołu z zawodów listownie 

przez bezpośredniego organizatora zawodów: UKS, klubu 

sportowego, OZŁucz na adres Polskiego Związku Łuczniczego.  

 

8. Kierownictwo poszczególnych rund – sprawuje sędzia główny 

powołany przez bezpośredniego organizatora zawodów. Sędzia 

główny zawodów musi posiadać licencje sędziowską wydaną 

przez PZŁucz lub OZŁucz na rok 2021 Pozostali sędziowie 

obsługujący zawody muszą posiadać tytuł sędziego minimum III 

klasy. 

9. Kierownictwo sportowe – Ogólnopolskiej Ligi Robin Hooda 

sprawuje Polski Związek Łuczniczy. 

 

10. Zasady finansowania: 
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- koszty organizacyjne poszczególnych rund pokrywa bezpośredni 

organizator, pozostałe koszty związane z udziałem w zawodach 

pokrywają uczestniczące kluby. 

- opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 10 złotych /dziesięć 

złotych/. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty startowej przez 

bezpośredniego organizatora zawodów.  

Puchar Polski w konkurencji łuków 
bloczkowych i łuków Barebow na rok 2021 

Kalendarz rozgrywek: 

 

L.p. Runda Termin Miejscowość 

1 I RUNDA 9-10.05.2020 Legnica 

2 II RUNDA 6-07.06.2020 Więcławice 

3 III RUNDA 11-12.07.2020 Brzoza 

4 IV RUNDA 15-16.08.2020 Skorków 

 

Przepisy ogólne: 

1. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje Polski Związek 

Łuczniczy. 

2. Organizatorzy: kluby sportowe, OZŁucz wytypowane przez 

Polski Związek Łuczniczy.  

Klub Sportowy OSŁ „Strzelec” Legnica odpowiada za 

pobieranie opłat startowych, zakup pucharów, gromadzenie puli 

na nagrody finansowe, wspomaga organizację poszczególnych 

rund, prowadzi ranking oraz rozliczenia z Organizatorami 

kosztów realizacji poszczególnych rund Pucharu Polski. 

3. Sędziowie:  

• Sędzia Główny: powołany przez Kolegium Sędziów PZŁucz., 

• Sędziowie: 2 sędziów lokalnych  

• kierownik strzelań 
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• sędzia klasyfikacyjny - obsługa komputera- zabezpiecza OSŁ 

"Strzelec" Legnica 

4. Uczestnictwo: w zawodach mogą brać udział zawodnicy  

i zawodniczki posiadający ważną licencję zawodnika PZŁucz. 

niezrzeszeni oraz zawodnicy zagraniczni zgłoszeni do 

organizatora poszczególnych rund Pucharu Polski.                                                                                                                             

5. Klasyfikacja: łuki bloczkowe: kategoria kobiet i mężczyzn,  

                          łuki barebow:  kategoria kobiet i mężczyzn 

6. Bezpośredni organizatorzy:  

• za organizację rundy Pucharu Polski ustala się wynagrodzenie w 

wysokości  500 złotych /pięćset złotych/ 

• do obowiązków organizatora należy: 

• przygotować odpowiedni obiekt sportowy, 

• zabezpieczenie mat (minimum 16 sztuk), 

• zabezpieczyć: namioty, miejsca siedzące, ciepłe napoje (w 

przypadku niskich temperatur), wodę (w przypadku 

wysokich temperatur), dostęp do toalet, małą gastronomię, 

komputer i drukarkę (materiały eksploatacyjne),  

• udostępnić miejsce w pomieszczeniu dla osoby, która będzie 

prowadziła wyniki  

W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych wymagań, 

organizator  nie otrzyma wynagrodzenia.  

 

7. Konkurencja:  

• kwalifikacje: łuki bloczkowe 4x50 metrów (4x36 strzał) 

łuki barebow 2x50 i 2x30 metrów,  

(2x36 i 2x36 strzał) 

• eliminacje:  

mężczyźni: /sobota/ mężczyźni rozgrywają częściowo  

w sobotę po kwalifikacjach (1/64, 1/32),  

/niedziela/ 1/16 finału: strzelanie w 8 grupach po 4 

osoby (3 rundki każdy z każdym).  

Do 1/8 finału przechodzi 2 zawodników z każdej grupy,  

z największą liczbą zwycięstw (gdy jest taka sam liczba zwycięstw, 

o kolejności decyduje liczba zdobytych punktów we wszystkich 
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pojedynkach grupowych 1/16 finału, a jeżeli i ta jest równa, to 

zawodnicy strzelają baraż jednostrzałowy).   

1/8 + 1/4 + 1/2 finału + finał – strzelanie systemem pucharowym  

(w tym o miejsca 1-4  w finałach A oraz o 5-8 w finałach B).  

kobiety: /niedziela/ kobiety rozgrywają 1/8 + 1/4 + 1/2 

finału + finał.  

8. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni,  

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 70 złotych 

/siedemdziesiąt złotych/, 

• opłata startowa od 1-go niestowarzyszonego zawodnika oraz 

zawodnika zagranicznego wynosi 100 złotych /sto złotych/. 

9. Nagrody: 

• Indywidualnie: puchary  za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca od 

1-8 – na każdej rundzie Pucharu Polski, 

• 1 zwycięzcy indywidualni w łącznej klasyfikacji Pucharu Polski 

w łukach bloczkowych oraz Barebow otrzymują tytuły: 

1 miejsce: Zdobywca Pucharu Polski 2020 r.,  

2 miejsce: 1 Vice Zdobywca Pucharu Polski 2020 r.,  

3 miejsce: 2 Vice Zdobywca Pucharu Polski 2020 r. 

• finansowe: tylko za łączną klasyfikację Pucharu Polski za 

pierwsze 4 miejsca indywidualne ze środków, które pozostaną 

po rozliczeniu przychodów ze  startowego i kosztów 

organizacji zawodów. 

• Nagroda specjalna: tytuł: Snajper Pucharu Polski 2020 za 

najwyższy osiągnięty wynik 2x50m w kategorii kobiet i 

mężczyzn  

10. Program: 

Sobota: 

godz. 10:00 - 10:30 - otwarte tory (łuki bloczkowe/barebow)  

godz. 10:30 - 15:00 – kwalifikacje: 

łuki bloczkowe: 4x50 metrów, 

łuki barebow: 2x50 (tarcza Ø122) i 2x30 metrów (tarcza Ø80) 

godz. 15.30 - eliminacje:  

łuki bloczkowe: 1/32, 1/16  

łuki barebow: na dystansie 30m 
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godz. 17:30 - ceremonia zakończenia Pucharu Polski Barebow         

Niedziela: 

godz. 9:00 - 9:30 - otwarte  tory    

godz. 9:30 - 14:00  - eliminacje indywidualne kobiet i mężczyzn 

godz. 14:00 -14:30  - ceremonia zakończenia rundy Pucharu Polski 

W zależności od warunków pogodowych i ilości zgłoszonych 

zawodników program zawodów może ulec zmianie. 

11. Ranking: ranking Pucharu Polski zostanie ustalony na 

podstawie protokołów z poszczególnych Rund Pucharu Polski 

za miejsca zajmowane w kwalifikacjach oraz w eliminacjach 

PPŁB + Barebow, wg poniższej zasady: 

Ilość punktów otrzymanych za kwalifikacje oraz eliminacje: 

• 1 miejsce - 15 pkt 

• 2 miejsce - 14 pkt 

• 3 miejsce - 13 pkt 

• 4 miejsce - 12 pkt 

• 5 miejsce - 9 pkt 

• 6 miejsce - 8 pkt 

• 7 miejsce - 7 pkt 

• 8 miejsce - 6 pkt 

• 9-16 miejsce - 4 pkt 

• 17-32 - 2 pkt 

• 33 + - 1 pkt 

Do ogólnej klasyfikacji Pucharu Polski Łuków Bloczkowych i 

Barebow uwzględnia się wyniki z 4 Rund. 

Regulamin organizacji zawodów 
ogólnopolskich/międzyokręgowych na rok 

2021 w konkurencji Field 
Przepisy ogólne 

1. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje Polski Związek 

Łuczniczy.  

2. Organizatorzy: 4 wiodące okręgowe związki łucznicze field: 

Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy w Żywcu, Świętokrzyski 

Okręgowy Związek Łuczniczy w Kielcach, Warszawsko-



Komunikat Polskiego Związku Łuczniczego nr 1/473/2021 

str. 78 

 

Mazowiecki Związek Łuczniczy w Warszawie, Podkarpacki 

Okręgowy Związek Łuczniczy w Rzeszowie, klubu sportowe.   

Za prawidłowe przeprowadzenie poszczególnych rund zawodów 

ogólnopolskich odpowiedzialność ponoszą Okręgowe Związku 

Łucznicze, które są bezpośrednimi organizatorami zawodów.  

3. Uczestnictwo: w zawodach mogą brać udział zawodnicy  

i zawodniczki posiadający licencje zawodnika PZŁucz. i aktualne 

badania lekarskie poświadczone przez uprawnionego lekarza 

medycyny sportowej wraz z książeczką sportowo-lekarską 

z przynależnością klubową zawodnika.  

Zawodnicy muszą być zgłoszeni przez macierzyste kluby sportowe 

do organizatora poszczególnych rund zawodów ogólnopolskich 

lub zawodnicy niestowarzyszeni oraz zawodnicy z zagranicy. 

7. Sędziowie: 

Sędzia Główny: powołany przez Kolegium Sędziów PZŁucz., 

Pozostali sędziowie niezbędni do przeprowadzenia zawodów 

reprezentują bezpośredniego organizatora zawodów. 

5. Konkurencje i klasyfikacja na zawodach: wg opracowanego 

regulaminu przez bezpośredniego organizatora/OZŁucz. 

6. Klasyfikacja końcowa: klasyfikację końcową za rok 2020 

sporządza Komisja Sportowa PZŁucz. na podstawie otrzymanych 

protokołów z zawodów z poszczególnych rund rozegranych  

w miesiącach od kwietnia do października. Wszystkie protokoły 

powinny zostać dostarczone do biura PZŁucz w formie pisemnej 

wg.  Ogólne zasad rozgrywania zawodów 2020 roku. 

 

Regulamin powoływania kadry narodowej  
na II półrocze 2021 i I półrocze 2022 roku 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego uchwalił regulamin 

powołania kadry narodowej na II półrocze 2020 i I półrocze 2021 

roku w łukach olimpijskich.  

 

1. Skład kadry narodowej na każde półrocze ustala Zarząd PZŁucz 

na wniosek Komisji Sportowej PZŁucz. 

2. Skład kadry narodowej może liczyć: 
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Seniorzy   15 zawodników i 15  zawodniczek 

Młodzieżowcy 20 zawodników i 20 zawodniczek 

Juniorzy  20  zawodników i 20 zawodniczek 

Juniorzy  młodsi 20 zawodników  i 20 zawodniczek 

3.  Do kadry narodowej na dane półrocze mogą być powołani  

zawodnicy: 

Półrocze 
Seniorzy   

rok urodzenia 

Młodzieżowcy  

rok urodzenia 

Juniorzy 

rok urodzenia 

Juniorzy młodsi 

rok urodzenia 

II półrocze 

2021 r. 
2000 i starsi 1998,1999,2000 2001,2002,2003 2004,2005,2006 

I  półrocze  

2022 r. 
2001 i starsi 1999,2000,2001 2002,2003,2004 2005,2006,2007 

 

4. Ze względów szkoleniowych do kadry narodowej seniorów na 

dane półrocze mogą  być powołani zawodnicy kategorii juniorów 

lub juniorów mł. 

5. Powołany do kadry narodowej zawodnik musi posiadać klasę 

sportową co najmniej: 

 seniorzy   I  klasa sportowa 

 młodzieżowcy II  klasa sportowa 

 juniorzy  II  klasa sportowa 

 juniorzy młodsi  II  klasa sportowa 

6. Zawodnik powołany do kadry narodowej musi posiadać aktualnie 

ważną licencję zawodnika przyznaną przez Polski Związek 

Łuczniczy oraz aktualne badania lekarskie poświadczone przez 

uprawnionego lekarza medycyny sportowej.  

Do kadry narodowej juniorów młodszych z rocznika młodzika – 

2006, zawodnik musi posiadać licencję PZŁucz. lub OZŁucz.  

Wynik zawodnika uzyskany w zawodach łuczniczych, który  

w czasie startu w tych zawodach nie będzie miał aktualnie ważnej 

licencji zawodnika przyznanej przez Polski Związek Łuczniczy / 

Okręgowy Związek Łuczniczy nie będzie stanowić podstawy do 

zaliczenia tego wyniku do ustalenia kadry narodowej. 

7. Skład kadry narodowej na dane półrocze zostanie ustalony: 

• na II półrocze  2021 r.  w terminie   do  31  lipca 2021 r., 

• na I  półrocze  2022 r.  w terminie   do  30  listopada 2021 r. 
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8. Na pierwsze i kolejne miejsca w kadrze narodowej na  

II półrocze 2020 i I półrocze 2021 seniorów i juniorów powołani 

będą:  

• medaliści Mistrzostw Europy Seniorów i Juniorów, Mistrzostw 

Świata Field.  

• reprezentanci kraju na: Mistrzostwa Europy Seniorów  

i Juniorów, Mistrzostwa Świata Field. 

• medaliści Pucharów Świata / Europy Seniorów, Juniorów. 

9. Skład pozostałych zawodników w kadrze narodowej zostanie 

ustalony na podstawie wyników uzyskanych przez zawodników 

tylko na torach otwartych, udokumentowanych protokołami z tych 

zawodów dostarczonych do   Polskiego Związku Łuczniczego.   

• kadra na II półrocze 2021 r. tylko wyniki z I półrocza 2021 r., 

• kadra na I  półrocze 2022 r. tylko  wyniki z II półrocza 2021 r. 

10. Na każde półrocze ustalony będzie wykaz zawodów  

z kalendarza zawodów centralnych PZŁucz przeprowadzonych 

zgodnie z zasadami ogólnymi rozgrywania zawodów na rok 2021, 

oraz z zawodów zagranicznych w I półroczu 2021 roku z których na 

podstawie uzyskanych wyników zostanie ustalony ranking do 

powołania kadry narodowej w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. W II półroczu 2021 roku do kadry narodowej zaliczane 

będą wyniki uzyskane wg. zasad jak w I półroczu. 

11. Kadra narodowa PZŁucz na II półrocze 2021 zostanie ustalona 

na podstawie rankingu z sumy  / obowiązkowo / 3 najwyższych 

wyników w  konkurencji 2x70 metrów z różnych zawodów.  

Do rankingu wyników zaliczone zostaną 3 najwyższe wyniki  

z zawodów centralnych i ogólnopolskich PZŁucz. Dotyczy to 

kategorii seniorów, juniorów, młodzieżowców juniorów młodszych. 

• seniorzy/seniorki - 3 najwyższe wyniki w konkurencji 2x70m z 

3 różnych zawodów międzynarodowych, centralnych PZŁucz. 

ujętych w wykazie zawodów PZŁucz kwalifikujących do kadry 

narodowej, 

• juniorzy/juniorki - 3 najwyższe wyniki w konkurencji 2x70m z 

3 różnych zawodów międzynarodowych, centralnych, 

ogólnopolskich ujętych w wykazie zawodów PZŁucz 

kwalifikujących do kadry narodowej, 
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• młodzieżowcy/młodzieżówki – 3 najwyższe wyniki w 

konkurencji 2x70m z 3 różnych zawodów międzynarodowych, 

centralnych, ogólnopolskich ujętych w wykazie zawodów 

PZŁucz kwalifikujących do kadry narodowej, 

• juniorzy młodsi/juniorki młodsze - 3 najwyższe wyniki w 

konkurencji 2x60m z 3 różnych zawodów międzynarodowych, 

centralnych, ogólnopolskich ujętych w wykazie zawodów PZŁucz 

kwalifikujących do kadry narodowej. 

13. W przypadku uzyskania w rankingu do kadry narodowej takiej 

samej ilości punktów przez 2 lub więcej zawodników  

o miejscu przy powołaniu do kadry narodowej decydować będzie 

wyższy wynik uzyskany w zawodach w konkurencji 2x70m/2x60m.  

Wykaz zawodów do ustalania składu kadry 
narodowej oraz nadania klas M, I i 

zatwierdzania rekordów Polski w 2020 roku 
– łuki olimpijskie 

 

Wykaz zawodów do ustalenia składu kadry narodowej na II półrocze 

2021: 

 

LP NAZWA ZAWODÓW DATA MIEJSCE 

1 II Runda Pucharu Europy  6-11.04 Antalya/Turcja 

2 
XIII Międzynarodowy Turniej 

o Puchar Gór Opawskich 
10-11.04 Prudnik 

3 
I Runda Pucharu Polski + DMP 

Ekstraklasa K i M, I Liga 
17-18.04 Legnica 

4 
II Runda Pucharu Polski + 

DMP Ekstraklasa K i M, I Liga 
8-9.05 Żywiec 

5 
I Runda Pucharu Polski 

Juniorów Młodszych 
15.05 Prudnik 

6 II Runda Pucharu Świata  17-23.05 Lozanna/Szwajcaria 

7 
I Runda Pucharu Europy 

Juniorów 
17-22.05 Catez/Słowenia 
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8 
Memoriał Mieczysława 

Nowakowskiego  
22-23.05 Warszawa 

9 
Mistrzostwa Europy Seniorów / 

kwalifik. Indywid Tokio 

31.05-

6.06 
Antalya/Turcja 

10 
II Runda Pucharu Polski 

Juniorów Młodszych 
5.06 Kielce 

11 
III Runda Pucharu Polski + 

DMP Ekstraklasa K i M, I Liga 
12-13.06 Żywiec 

12 
Mistrzostwa Polski Osób z 

Niepełnosprawnością 
18-20.06 Lublin 

13 
Turniej Kwalifikacyjny Tokio 

2021 
18-21.06 Paryż / Francja 

14 
XVI Międzynarodowy Puchar 

Beskidów 
19-20.06 Żywiec 

15 III Runda Pucharu Świata  22-27.06 Paryż/Francja 

16 
III Runda Pucharu Polski 

Juniorów Młodszych 
26.06 Warszawa 

17 
XXXVIII Memoriał Ireny 

Szydłowskiej  
26-27.06 Warszawa 

 

 

Wykaz zawodów do ustalenia składu kadry narodowej na II półrocze 

2022: 

LP NAZWA ZAWODÓW DATA MIEJSCE 

1 
LXXXV Mistrzostwa Polski 

Seniorów / 2x70m + ORWA 
2-4.07 Gdańsk 

2 
Puchar Europy –kwalifikacje 

do IP 
4-11.07 

Nove 

Mesto/Czechy 

3 Igrzyska Olimpijskie w Tokio  23-31.07 Tokio/Japonia 

4 
II Runda Pucharu Europy 

Juniorów 
2-7.08 Bukareszt 

5 
Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski 
6-8.08 Bytom 

6 
IV Runda Pucharu Polski + 

DMP Ekstraklasa K i M, I Liga 
21-22.08 Głuchołazy 

7 
Igrzyska Paraolimpijskie 

Tokio 

27.08-

04.09 
Tokio/Japinia 

8 Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 11-12.09 Kielce 
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9 
Mistrzostwa Świata 

Seniorów  
19-26.09 Yankton/USA 

10 Mistrzostwa Polski Studentów 25.09 Bytom 

11 
IV Runda Pucharu Polski 

Juniorów Młodszych 
25.09 Głuchołazy 

12 
X Memoriał Jana 

Konopczyńskiego  
26.09 Żołędowo 

13 
V Runda Pucharu Polski + 

DMP Ekstraklasa K i M, I Liga 
2-3.10  

14 

XXXIV Międzynarodowy 

Turniej o Złotą Ciupagę 

Góralską  

9-10.10 Żywiec 

15 

Turniej Kwalifikacyjny 

PZŁucz. – Paryż 2024 - 

8x70m  

16-17.10 Żywiec  

 

 

Regulamin powoływania kadry narodowej  
w kategorii łuków bloczkowych. 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego uchwalił regulamin 

powołania kadry narodowej na II półrocze 2021 i I półrocze 2022 

roku w łukach bloczkowych.  

1. Skład kadry narodowej na każde półrocze ustala Zarząd PZŁucz 

na wniosek Komisji Sportowej PZŁucz. 

2. Skład kadry narodowej może liczyć: 

Seniorzy   10 zawodników i 8  zawodniczek 

Juniorzy  6  zawodników i 6 zawodniczek 

3. Do kadry narodowej seniorów, juniorów na dane półrocze mogą 

być powołani zawodnicy posiadający co najmniej I klasę sportową 

– seniorzy, juniorzy. 

4.Zawodnik powołany do kadry narodowej musi posiadać aktualnie 

ważną licencję zawodnika przyznaną przez Polski Związek 

Łuczniczy oraz aktualne badania lekarskie poświadczone przez 

uprawnionego lekarza medycyny sportowej. 

5. Skład kadry narodowej zostanie ustalony na podstawie wyników 

uzyskanych przez zawodników tylko na torach otwartych, 
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udokumentowanych protokołami z tych zawodów dostarczonych do 

Polskiego Związku Łuczniczego.  

• kadra na II półrocze 2021 r. tylko wyniki z I półrocza 2021 r. 

• kadra na I  półrocze 2022 r. tylko  wyniki z II półrocza 2021 r. 

Skład kadry narodowej na dane półrocze zostanie ustalony: 

• na II półrocze  2021 r.  w terminie   do  31  lipca 2021 r., 

• na I  półrocze  2022 r.  w terminie   do  30  listopada 2021 r. 

6. Wynik zawodnika uzyskany w zawodach łuczniczych, który  

w czasie startu w tych zawodach nie  będzie miał aktualnie ważnej 

licencji zawodnika przyznanej przez Polski Związek Łuczniczy nie 

będzie stanowić podstawy do zaliczenia tego wyniku do ustalenia 

kadry narodowej. 

7. Na każde półrocze ustalony zostanie ranking z wyników 

uzyskanych przez zawodników z zawodów ujętych w kalendarzu 

imprez PZŁucz i kalendarzu imprez międzynarodowych oraz 

ogólnopolskich. 

8. Na pierwsze i kolejne miejsca w kadrze narodowej na  

II półrocze 2021 i I półrocze 2022 seniorów i juniorów powołani 

będą:  

• medaliści Mistrzostw Europy Seniorów i Juniorów, Mistrzostw 

Świata Field.  

• reprezentanci kraju na: Mistrzostwa Europy Seniorów  

i Juniorów, Mistrzostwa Świata Field. 

• medaliści Pucharów Świata / Europy Seniorów, Juniorów. 

9. Kadra narodowa na dane półrocze zostanie ustalona  

na podstawie rankingu z sumy /obowiązkowo/ 3 najwyższych 

wyników z  3 różnych zawodów w konkurencji: 

• zawodnicy  - konkurencja   2x 50 m – 72 strzały, 

• zawodniczki - konkurencja   2x 50 m – 72 strzały. 

11. W przypadku uzyskania w rankingu do kadry narodowej takiej 

samej ilości punktów  przez 2 lub więcej zawodników, o miejscu 

przy powołaniu do kadry decydować będzie  wyższy wynik 

uzyskany w zawodach, w konkurencji 2x50 m—72 strzały. 
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Regulamin powoływania kadry narodowej 
w kategorii łuków paraolimpijskich 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego uchwalił regulamin 

powołania kadry narodowej osób niepełnosprawnych na II półrocze 

2020 i I półrocze 2021 roku w łukach paraolimpijskich.  

1. Skład kadry narodowej na każde półrocze ustala Zarząd PZŁucz 

na wniosek trenera kadry narodowej w łucznictwie 

paraolimpijskim. 

2. Skład kadry narodowej może liczyć: 

Seniorzy łuki paraolimpijskie 10 zawodników i 10  zawodniczek 

Seniorzy łuki bloczkowe 5  zawodników i 5 zawodniczek 

1. Do kadry narodowej na dane półrocze mogą być powołani  

zawodnicy: 

Półrocze 
Seniorzy   

rok urodzenia 

II półrocze 

2020 r. 
2003 i starsi 

I  półrocze  

2022 r. 
2004 i starsi 

4. Powołany do kadry narodowej zawodnik musi posiadać  

co najmniej I klasę sportową i orzeczenie o niepełnosprawności 

zgodne z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. 

5. Zawodnik powołany do kadry narodowej musi posiadać aktualnie 

ważną licencję zawodnika przyznaną przez Polski Związek  

Łuczniczy. Zgłaszając wniosek o przyznanie  

lub przedłużenie ważności licencji zawodnik ma obowiązek 

załączenia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. 

W przeciwnym przypadku nie będzie brany wynik do rankingu. 

6. Skład kadry narodowej zostanie ustalony na podstawie wyników 

uzyskanych przez zawodników tylko na torach otwartych, 

udokumentowanych protokołami z tych zawodów dostarczonych do  

Polskiego Związku Łuczniczego.  

• kadra na II półrocze 2021 r. tylko wyniki z I półrocza 2021 r., 

• kadra na I  półrocze 2022 r. tylko  wyniki z II półrocza 2021 r. 

Skład kadry narodowej na dane półrocze zostanie ustalony: 

• na II półrocze  2021 r.  w terminie   do  31  lipca 2021 r., 
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• na I  półrocze  2022 r.  w terminie   do  30  listopada 2021 r. 

8. Wynik zawodnika uzyskany w zawodach łuczniczych, który 

w czasie startu w tych zawodach nie będzie miał aktualnie ważnej 

licencji zawodnika przyznanej przez Polski Związek Łuczniczy nie 

będzie stanowić podstawy do zaliczenia tego wyniku do ustalenia 

kadry. 

9. Na każde półrocze ustalony będzie wykaz zawodów, z których na 

podstawie uzyskanych wyników zostanie ustalony  ranking  

do powołania kadry narodowej. 

10. Kadra narodowa na dane półrocze zostanie ustalona na 

podstawie rankingu z sumy  / obowiązkowo / 3  najwyższych  

wyników, z  3 różnych  zawodów  w konkurencji: 2x70m – łuki 

paraolimpijskie, 2x50m w konkurencji łuków bloczkowych. 

Obowiązuje pkt. 5 niniejszego regulaminu w zakresie orzeczenia o 

niepełnosprawności i licencji PZŁucz. W przeciwnym przypadku 

nie będzie brany wynik do rankingu. 

11. W przypadku uzyskania w rankingu do kadry narodowej takiej 

samej ilości punktów przez 2 lub więcej zawodników  

o miejscu przy powołaniu do kadry decydować będzie wyższy 

wynik uzyskany w zawodach w konkurencji 2x70m – łuki 

paraolimpijskie, 2x50m w konkurencji łuków bloczkowych. 

Regulamin nadawania klas sportowych 
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego uchwalił regulamin 

nadawania klas sportowych w PZŁucz – łuki olimpijskie. 

1. W Polskim Związku Łuczniczym obowiązują następujące 

klasy sportowe: 

Mistrzowska Międzynarodowa  -  MM - 

Mistrzowska     - M - 

Pierwsza       - I - 

Druga      - II - 

Trzecia     - III - 

2. Klasy sportowe nadaje i ich ewidencję prowadzi Komisja 

Sportowa PZŁucz.. 

3. Zawodnik, któremu zostanie nadana klasa sportowa musi 

posiadać aktualnie ważną na dany rok licencję zawodnika 
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przyznaną przez Polski Związek Łuczniczy/OZŁucz – dotyczy 

kategorii „młodzik”. 

4.  W przypadku nadania przez OZŁucz/PZŁucz III klasy 

sportowej dla zawodnika/czki  w kategorii  wiekowej młodzik  

za uzyskanie  normy  wynikowej w konkurencji: 50 +30 m, 40+20 

m - 300 pkt. lub w konkurencji  30 m/20 m -- 150 pkt.     

• Zawodnik/czka może mieć licencję  zawodnika przyznaną przez 

właściwy Okręgowy Związek Łuczniczy. 

• Zawodnik/czka może mieć licencję  zawodnika przyznaną przez 

właściwy Okręgowy Związek Łuczniczy . 

• Trzecią klasę sportową w kategorii młodzika za uzyskanie 

normy wynikowej w konkurencji 50+30m, 40+20m - 300pkt. 

lub w konkurencji 30m/20m -- 150 pkt. nadaje i ich ewidencję 

prowadzi właściwy Okręgowy Związek Łuczniczy. 

• Każdy Okręgowy Związek Łuczniczy w nieprzekraczalnym 

terminie do 30 października danego roku ma obowiązek podać 

do Polskiego Związku Łuczniczego: ogólną ilość III klas 

sportowych nadanych w danym roku z wyszczególnieniem 

ilościowym na poszczególne kluby sportowe ze swojego terenu 

działania oraz listę imienną zawodników z poszczególnych 

klubów. Kluby sportowe muszą posiadać aktualną na dany rok 

licencję klubu sportowego w PZŁucz. 

5. Okresy ważności klas sportowych:  

• Mistrzowska Międzynarodowa: do końca drugiego roku po roku 

w którym została nadana, 

• Mistrzowska,  pierwsza, druga, trzecia: do końca następnego 

roku po roku w którym została nadana. 

6. Klasy sportowe nadaje się za: 

• uzyskanie normy wynikowej w zawodach na torach otwartych 

pkt. 10 regulaminu, 

• miejsce zajęte w zawodach na torach otwartych i w zawodach  

halowych. 

7. Uzyskanie  normy wynikowej lub zajęcie określonego miejsca  

przez  zawodnika indywidualnie lub w zespole w zawodach 

łuczniczych, który w czasie startu w tych zawodach nie będzie miał 

aktualnie ważnej licencji zawodnika Polskiego Związku 
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Łuczniczego / OZŁucz – dotyczy jedynie kategorii młodzik nie 

będzie w żadnym przypadku stanowić podstawy do nadania klasy 

sportowej. 

8.  Normę wynikową na klasę sportową można uzyskać podczas 

zawodów na torach otwartych: 

• Klasa M , I - zawody krajowe, których wykaz na każdy rok 

ustali PZŁucz oraz zawody międzynarodowe z kalendarza 

zawodów PZŁucz reprezentacji  Polski lub reprezentacji klubu 

sportowego, 

• Klasa II, III -- wszystkie zawody krajowe / ogólnopolskie, 

okręgowe,  międzyklubowe, klubowe/ bez względu 

na ich rangę oraz zawody  międzynarodowe. 

9.  Klasa sportowa zostanie nadana tylko na podstawie wyniku 

zawodnika  obowiązkowo udokumentowanego  protokołem  

z zawodów dostarczonym  do  Polskiego Związku Łuczniczego 

/OZŁucz – dotyczy kategorii „młodzik”. 

10.   Normy  wynikowe na  klasy  sportowe: M,  I, II, III  

nadawane przez  Komisję Sportową PZŁucz. 

 

 

 
Wyszczególnienie 

Klasa 

I I I 

Klasa 

I I 

Klasa 

I 

Klasa 

Mistrzowska 

M
Ę

Ż
C

Z
Y

Ź
N

I 

7 0 m 1 8 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 

2 x 7 0 m 3 5 0 5 4 0 5 9 0 6 3 0 

WA 1440 8 0 0 
1 1 0 

0 

1 2 0 

0 
1 2 7 0 

Juniorzy młodsi 

6 0 m 
1 8 0 2 6 0 3 1 0 - 

2 x 6 0 m 3 5 0 5 0 0 6 1 0 - 

WA 1440 Jmł 

/70, 60, 50,30 / 
8 0 0 

1 1 0 

0 

1 2 0 

0 
- 

K
O

B
IE

T
Y

 7 0 m 1 7 0 2 6 0 2 9 0 3 1 5 

2 x 7 0 m 3 3 0 5 1 0 5 7 0 6 2 0 

WA 1440 8 0 0 
1 1 0 

0 

1 1 8 

0 
1 2 5 0 

Juniorki młodsze 1 8 0 2 5 0 3 0 0 - 
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6 0 m 

2 x 6 0 m 3 4 0 4 9 0 5 9 0 - 

WA 1440 Jmł 

/ 60, 50, 40, 30 / 
8 0 0 

1 1 0 

0 

1 2 0 

0 
- 

 

11. Klasy  M M,  M,  I ---  za miejsca zajęte w zawodach: 

zawody indywidualnie zespół lub mikst 

 MM M I MM M I 
Mistrzostwa  Polski 

Seniorów 
- 1-3-3 5-16 - 1–3-3 5 - 8 

Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski 
- 1-2 3-8 - 1 2-8 

Mistrzostwa Polski 

Studentów 
- 1-2 3-8 - 1 2-3-3 

Mistrzostwa  Polski  

Juniorów 
- 1 2-8 - - 1-8 

Mistrzostwa  Polski  

Juniorów  Młodszych  -  

OOM 

- - 1-8 - - 1-8 

Puchar Polski Seniorów-

klasyfikacja końcowa 
- 1 -- 3 4-16 - - - 

DMP—  Ekstraklasa 

mężczyzn i kobiet.    

Dotyczy 

uczestniczących 

minimum w 4 rundach. 

 

- 

 

- 

 

- 
- 

 

1 - 3 

 

4 - 8 

Halowe  Mistrzostwa 

Polski Seniorów 
- 1-3-3 5-8 - 1-3-3 5-8 

Halowe  Młodzieżowe 

Mistrzostwa  Polski 
- 1-2 3-6 - 1 2-3 

Halowe  Mistrzostwa 

Polski  Juniorów 
- 1 2-6 - 1 2 - 6 

Igrzyska  Olimpijskie 1-8 - - 1-8 - - 

Mistrzostwa  Świata  

Seniorów 
1-8 9-16 - 1-8 9-16 - 

Mistrzostwa  Europy  

Seniorów 
1-6 7-8 - 1-4 5-8 - 

Akademickie  

Mistrzostwa  Świata, 

Uniwersjada 

1-4 5-8 - 1-3 4-8 - 

Mistrzostwa  Świata 

Juniorów 
1-3 4-8 - 1 2-3 - 
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Mistrzostwa Europy 

Juniorów 
1-2 3-8 - 1 2-6 - 

Mistrzostwa    Europy  

Juniorów Młodszych 
- 1-8 - - 1-4 - 

Halowe  Mistrzostwa  

Świata  Seniorów 
1-8 - - 1-6 7-10 - 

Halowe  Mistrzostwa  

Europy  Seniorów 
1-6 - - 1 -- 3 4-8 - 

Halowe   Mistrzostwa  

Świata   Juniorów 
1-2 3-8 - 1 1-3 - 

Halowe   Mistrzostwa  

Europy  Juniorów 
1 2-3 - - 1-3 - 

 

Regulamin nadawania klas sportowych - łuki 
bloczkowe 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego  uchwalił regulamin 

nadawania klas sportowych w PZŁucz / łuki bloczkowe /. 

1. W Polskim Związku Łuczniczym obowiązują następujące 

klasy sportowe: 

  

Mistrzowska Międzynarodowa  -  MM - 

Mistrzowska     - M - 

Pierwsza       - I - 

Druga      - II - 

Trzecia     - III - 

2. Klasy sportowe nadaje i ich ewidencję prowadzi Komisja 

Sportowa PZŁucz.. 

3. Zawodnik, któremu zostanie nadana klasa sportowa musi 

posiadać aktualnie ważną na dany rok licencję zawodnika 

przyznaną przez Polski Związek Łuczniczy/OZŁucz – dotyczy 

kategorii „młodzik”. 

4.Okres  ważności klas sportowych: 

• Mistrzowska,  pierwsza, druga, trzecia: do końca następnego 

roku po roku w którym została nadana. 

5.Klasy sportowe nadaje się za uzyskanie normy wynikowej  

w zawodach na torach otwartych - pkt. 9  regulaminu. 
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6.Uzyskanie normy wynikowej przez zawodnika w zawodach 

łuczniczych, który w czasie startu w tych zawodach nie będzie miał 

aktualnie ważnej licencji zawodnika z Polskiego Związku 

Łuczniczego nie będzie w żadnym przypadku stanowić podstawy 

do nadania klasy sportowej. 

7.Normę wynikową na klasę sportową można uzyskać podczas 

zawodów na torach otwartych: 

• Klasa M , I - zawody krajowe, których wykaz na każdy rok 

ustali PZŁucz oraz zawody międzynarodowe reprezentacji 

Polski - skład reprezentacji zatwierdzony przez Zarząd PZŁucz. 

• Klasa II, III - wszystkie zawody krajowe / centralne, okręgowe, 

międzyklubowe, klubowe / bez względu na ich rangę oraz 

zawody międzynarodowe. 

8.Klasa sportowa zostanie nadana tylko na podstawie wyniku 

zawodnika obowiązkowo udokumentowanego  protokołem z  

zawodów  dostarczonym  do  Polskiego  Związku Łuczniczego. 

9.Normy wynikowe na klasy sportowe :  MM, M, I, I I, I I I 

   Wyszczególnienie. Klasa 

I I I 

Klasa 

I I 

Klasa 

I 

Klasa 

Mistrzowska 

MĘZCZYŹNI 

5 0 m  

72 strzały - tarcza 

80 cm 

550 610 645 680 

KOBIETY 

5 0 m  

72 strzały - tarcza 

80 cm 

510 580 615 660 

10. Klasy sportowe za zajęte miejsca na zawodach 

międzynarodowych – mistrzowskich.  

 

zawody indywidualnie zespół lub mikst 
 MM M I MM M I 

Mistrzostwa  Świata  

Seniorów 
1-5 6-8 - 1-3 4-8 - 

Mistrzostwa  Europy  

Seniorów 
1-3 4-6 - 1-2 3-6 - 

Akademickie  Mistrzostwa  1-3 4-6 - 1-2 3-6 - 
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Świata, Uniwersjada 

Mistrzostwa  Świata 

Juniorów 
1-2 3-6 - 1 2-4 - 

Mistrzostwa Europy 

Juniorów 
1-2 3-6 - 1 2-4 - 

Mistrzostwa    Europy  

Juniorów Młodszych 
- 1-6 - - 1-3 - 

Halowe  Mistrzostwa  Świata  

Seniorów 
1-2 - - 1-2 3-6 - 

Halowe  Mistrzostwa  Europy  

Seniorów 
1-2 - - 1-2 3-6 - 

Halowe   Mistrzostwa  Świata   

Juniorów 
1-2 3-6 - 1 1-3 - 

Halowe   Mistrzostwa  

Europy  Juniorów 
1 2-4 - - 1-3 - 

Regulamin współzawodnictwa sportowego 
klubów PZŁucz.  2021 rok 

1.W rocznym współzawodnictwie sportowym klubów PZŁucz. 

zostaną sklasyfikowane tylko kluby w konkurencji łuków 

olimpijskich: 

• posiadające aktualną na dany rok licencję klubu sportowego 

w PZŁucz., 

• mające opłaconą roczną składkę członkowską w PZŁucz. 

2. Wynik zawodnika indywidualny i w zespole /zespołu/ uzyskany 

w zawodach łuczniczych, który w czasie startu w tych zawodach 

nie będzie miał aktualnie ważnej licencji zawodnika z Polskiego 

Związku Łuczniczego nie będzie w żadnym przypadku stanowić 

podstawy do zaliczenia punktów klubowi. 

3.Roczny ranking współzawodnictwa sportowego klubów za dan 

rok opracowuje Komisja Sportowa PZŁucz i będzie ranking 

podawany do wiadomości na stronie internetowej PZŁucz. 

PUNKTACJA: 

4. Za miejsca indywidualne w Halowych Mistrzostwach Polski:    

Miejsce Młodzik 
Junior 

młodszy 
Junior Młodzieżowiec Senior Niepełnosprawni 

1 9 12 15 17 20 20 

2 7 10 12 15 17 17 

3 6  8 10 12 14 14 

4 5  8 10 12 14 14 
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5 4  6  8 10 12 12 

6 3  5  7  9 10 10 

7 2  4  6  8  9  9 

8 1  3  5  7  8  8 

5. Za miejsca indywidualne w Mistrzostwach  Polski  na torach 

otwartych: 

Miejsce Młodzik 
Junior 

młodszy 
Junior Młodzieżowiec Senior Niepełnosprawni 

1 13 18 22 25 35 35 

2 12 16 20 22 32 32 

3 11 14 18 20 29 29 

4 10 14 18 20 29 29 

5  9 12 16 18 26 26 

6  8 11 14 16 24 24 

7  7 10 12 14 22 22 

8  6  9 11 12 20 20 

9   5,5  8 10 12 16 16 

10  5  7 10 10 14 14 

11   4,5    6,5  9 10 12 12 

12 4  6  9 10 10 10 

   13-16   3,5  5  8  8  8  8 

   17-22 3  4  6  6  6  6 

   23-32   2,5  3  4  4  4  4 

   33-48 2  2  2  2  2  2 

   49-64 1  1  1  1  1  1 

6. Za miejsca zespołów w Mistrzostwach Polski na torach  

otwartych i w hali: 

Miejsce 

zawodów 
Młodzicy 

Juniorzy 

młodsi 
Juniorzy Młodzieżowcy Seniorzy 

tory hala tory hala tory hala tory hala tory hala 

1 40 35 55 45 70 60 80 70 100 80 

2 35 30 50 40 60 50 70 60 80 70 

3 30 25 45 35 50 40 60 50 70 60 

4 25 20 40 30 45 35 50 40 60 50 

5 20 15 35 25 40 30 45 35 50 40 

6 15 10 30 20 35 25 40 30 40 30 

7 10 8 25 15 30 20 35 25 35 25 

8 5 5 20 10 25 15 30 20 30 20 

9-16 3 2 8 5 10 5 15 5 15 10 

7. Konkurencja mikstów w Mistrzostwach Polski na torach  

  otwartych i w hali: 

Miejsce 

zawodów 
Młodzicy 

Juniorzy 

młodsi 
Juniorzy Młodzieżowcy Seniorzy 

tory hala tory hala tory hala tory hala tory hala 

1 35 30 45 40 60 50 70 60 90 70 

2 30 25 40 35 50 40 60 50 80 65 

3 25 20 35 30 40 30 50 40 70 60 

4 20 15 35 30 40 30 50 40 60 50 

5 15 10 30 25 35 30 40 30 50 40 

6 12 9 25 20 30 25 30 25 40 30 
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7 10 8 20 15 25 20 30 20 35 25 

8 10 8 20 15 20 15 25 15 30 20 

9-16 5 3 10 5 10 5 10 5 15 10 

8. Za  miejsce w rozgrywkach drużynowych ligi w klasyfikacji   

końcowej: 

Miejsce  
Ogólnopolska  Liga  

Młodzików 
I  Liga Ekstraklasa Łucznicza 

1 50 70 100 

2 45 55 80 

3 40 50 70 

4 35 45 60 

5 30 40 50 

6 25 35 45 

7 20 30 40 

8 15 25 35 

9 10 20 30 

10  5 15 20 

11   4,5  5 10 

12  4  2  5 

13   3,5 - - 

14  3 - - 

15   2,5 - - 

16  2 - - 

17-24  1,5 - - 

25-64  1 - - 

9. Za miejsce w klasyfikacji końcowej w rozgrywkach 

Ogólnopolskiej Ligi Robin Hooda: 

Miejsce  Liga Robin Hooda 

 

1 30 

2 25 

3-4 20 

5-6 15 

7-8 10 

9-12  4 

13-16  3 

17-20  2 
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21-32    1,5   

33-64  1 

 

10. Za posiadanie w danym roku klasy sportowej.          

Klasa sportowa:                       Punkty: 

 

Mistrzowska Międzynarodowa   60 

Mistrzowska      40 

Pierwsza      20 

Druga       10 

Trzecia      5 

 

11. Za miejsca w końcowej klasyfikacji w Pucharze Polski  

za sumę punktów w konkurencji 2x70m odpowiednio w kategorii: 

seniorów, juniorów, juniorów młodszych.  

Konkurencja seniorów/open: 

1—15pkt.,  2—13pkt.,  3—12pkt.,  4—10pkt.,  5—9pkt.,  

6—8pkt.,  7—7pkt.,  8—6pkt., 9—5pkt., 10—4pkt., 11—3pkt., 

12—3pkt., 13—2,5pkt., 14—2,5pkt., 15—2 pkt., 16—1pkt. 

Konkurencja: juniorów i juniorów młodszych:      

1—8 pkt.,  2—7,5 pkt.,  3—7 pkt.,  4—6,5 pkt.,  5—6 pkt.,  

6—5,5 pkt.,  7—5 pkt.,  8—4,5 pkt., 9—4 pkt., 10—3,5 pkt.,  

11—3 pkt., 12—2,5 pkt., 13—2 pkt., 14—1,5 pkt., 15—1 pkt., 16—

0,5 pkt. 

12. Za współzawodnictwo młodzieżowe klubów sportowych 

według klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki : 

za 1 punkt zdobyty w klasyfikacji młodzieżowej klub otrzyma  

3 pkt. w rocznym współzawodnictwie sportowym klubów PZŁucz. 

12. Powołanie zawodnika do kadry narodowej  na II półrocze  

lub I półrocze roku następnego. 

Kadra narodowa:             Punkty: 

 

Seniorów                    30 

Młodzieżowców               20 

Juniorów                    20 

Juniorów młodszych           15 
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13. Za ustanowienie rekordu Polski.                         

     Indywidualnie:         Zespołowo: 

Seniorów            100 pkt.              200 pkt. 

Juniorów        70 pkt.              100 pkt. 

Juniorów młodszych      50 pkt.                80 pkt. 

 

13. Za miejsca w zawodach międzynarodowych najwyższej 

rangi - indywidualnie i w zespole, w zawodach na torach 

otwartych i w hali.  

 

 

Miejsce 

zawodów 

Mistrzostwa Świata  

i Europy Juniorów 

Mistrzostwa Świata  

i Europy Seniorów 

Igrzyska 

Olimpijskie 
tory hala tory hala - 

1 150 130 200 180 300 

2 120 110 180 160 250 

3 100 90 160 140 220 

4 90 80 140 120 200 

5 80 70 120 100 180 

6 70 60 100 80 160 

7 60 50 90 70 140 

8 50 40 80 60 120 

9-16 20 10 50 40 80 

17-32 10 5 30 15 50 

Karta praw i obowiązków członka kadry 
narodowej i reprezentanta Polski 

§ 1. 

1. Karta praw i obowiązków członka kadry narodowej Polskiego 

Związku Łuczniczego (dalej również PZŁucz lub Związek) 

obejmuje wszystkich zawodników i zawodniczki we wszystkich 

kategoriach wiekowych, posiadających ważną licencję Związku 

i powołanych do kadry narodowej Związku zgodnie z 

odpowiednimi przepisami. 
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2. Zawodnik/zawodniczka, podpisując niniejszą Kartę 

zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej 

postanowień przez cały okres powołania do kadry. 

§ 2. 

Zawodnik zobowiązuje się do stałego uczestniczenia w procesie 

szkoleniowym, w tym w przygotowaniach do Mistrzostw 

świata, Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich  

a w szczególności: 

1. realizacji indywidualnego programu szkolenia, 

opracowanego przez PZŁucz., wypełniania i wysyłania 

AROT-a wg ustaleń PZŁucz., 

2. systematycznego, zdyscyplinowanego i aktywnego 

uczestnictwa w treningach, zawodach sportowych, 

zgrupowaniach, badaniach lekarskich i konsultacjach 

zgodnie z ustaleniami Związku, 

3. uzyskania zgody trenera kadry narodowej i kierownika 

wyszkolenia PZŁucz na zmianę planu szkolenia, 

4. prowadzenia sportowego trybu życia w tym 

podporządkowania się całkowitemu zakazowi picia 

alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków oraz 

systematycznego poddawania się testom na obecność 

alkoholu, środków odurzających i substancji zabronionych, 

5. korzystania wyłącznie z odżywek i suplementów diety 

wskazanych przez Związek, 

6. używania przekazanego przez Związek sprzętu i stroju 

reprezentanta Polski oraz dbałości o ten strój i sprzęt, 

7. przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie 

jakichkolwiek dodatkowych znaków i napisów na stroju  

i sprzęcie, o którym mowa w pkt. 6 bez zgody PZŁucz., 

8. promowania sportu łuczniczego i konkurencji, którą 

reprezentuje, w tym w szczególności poprzez należytą 

dbałość o strój reprezentanta kadry narodowej na zawodach i 
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na zgrupowaniach, dbania o wizerunek reprezentanta kadry 

narodowej i całej kadry narodowej, udziału w turniejach 

pokazowych i innych przedsięwzięciach promujących sport 

łuczniczy w zakresie wskazanym przez Związek, 

9. przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów 

antydopingowych, Statutu i regulaminów Związku, 

zarządzeń oraz decyzji Ministra Sportu i Turystyki oraz 

decyzji Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 

10. przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji 

sportowej, dyspozycji Kierownika Wyszkolenia, trenera i 

lekarza sportowego, 

11. przestrzegania postanowień organizatora zawodów, 

12. natychmiastowego zgłaszania wszelkich niedyspozycji przed 

zawodami, treningiem lub innymi akcjami sportowymi 

trenerowi kadry lub innym osobom uczestniczącym w 

procesie szkolenia, 

13. niewygłaszania publicznie wypowiedzi sprzecznych  

z interesami Związku lub wygłaszania wypowiedzi 

ujawniających brak szacunku do pozostałych zawodników, 

działaczy, sztabu szkoleniowego i innych osób 

uczestniczących we współzawodnictwie w sporcie 

łuczniczym, 

14. rozwiązywania powstałych problemów w drodze 

bezpośrednich negocjacji z trenerem, Kierownikiem 

Wyszkolenia, kierownictwem reprezentacji lub PZŁucz., 

15. niekomentowania w portalach internetowych, 

komunikatorach elektronicznych lub w inny sposób oraz  

w środkach masowego przekazu decyzji władz PZŁucz lub 

osób współpracujących z PZŁucz w sposób mogący 

podważać wiarygodność i dobre imię PZŁucz, władz 

PZŁucz lub osób współpracujących z PZŁucz, 
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16. powstrzymywania się od zachowań nie licujących z postawą 

członka kadry narodowej, w szczególności mogących 

naruszać dobre obyczaje oraz dobre imię osób trzecich, 

17. nieuprawiania wyczynowo innego sportu bez zgody 

Związku. 

§ 3. 

1. Związek zobowiązuje się do zapewnienia Zawodnikowi 

warunków dla prawidłowego realizowania przez Zawodnika 

programu przygotowań do startu w zawodach krajowych  

i międzynarodowych, w szczególności do: 

1. zabezpieczenia profesjonalnej opieki szkoleniowej, 

metodycznej, medycznej oraz organizacyjnej, 

2. opracowania programu przygotowań do zawodów 

krajowych i międzynarodowych; 

3. zabezpieczenia startów w zawodach i akcjach 

szkoleniowych w ramach opracowanego przez Związek lub 

trenera kadry narodowej indywidualnego programu 

przygotowań Zawodnika; 

4. zapewnienia Zawodnikowi udziału w zgrupowaniach 

krajowych i zagranicznych niezbędnych dla zapewnienia 

realizacji programu przygotowań startu w zawodach 

krajowych  

i międzynarodowych. 

5. Rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Związek 

uzależniony jest od wysokości posiadanych środków 

finansowych uzyskanych na ten cel z dotacji udzielonej 

przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 

Związek zastrzega sobie prawo każdorazowej zmiany 

zakresu świadczeń realizowanych na rzecz Zawodnika w 

przypadku zmniejszenia wysokości środków finansowych 

przekazanych w ramach dotacji celowej na zadania objęte 

umową. 
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2. Związek podejmie działania w celu umożliwienia otrzymania 

przez Zawodnika stypendium sportowego, w trybie i na 

zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie oraz innych właściwych przepisów. 

3. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że zaakceptowanie 

postanowień niniejszej Karty nie stanowi tytułu po stronie 

Zawodnika do uzyskania stypendium sportowego od Związku 

lub ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 

§ 4. 

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o sporcie zawodnik udostępnia, 

na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji 

kraju Związkowi, który jest uprawniony do wykorzystania tego  

wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie 

wyznaczonym przez przepisy Związku lub Międzynarodowej 

Federacji Łuczniczej. 

2. Zawodnik przez podpisanie niniejszej Karty wyraża zgodę na 

rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji 

kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o sporcie). 

3. Zawodnik zobowiązuje się do postępowania w sposób 

umożliwiający realizację przez Związek zobowiązań 

wynikających z realizacji umów sponsorskich. 

§ 5. 

1. Naruszenie przez Zawodnika obowiązków wynikających  

z Karty z może skutkować wykluczeniem Zawodnika z kadry 

narodowej Polskiego Związku Łuczniczego. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, w przypadku stwierdzenia 

naruszenia obowiązków członka kadry narodowej zawodnik 

może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej w trybie i na 

zasadach określonych w Regulaminie dyscyplinarnym PZŁucz. 
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3. Naruszenie przez Zawodnika obowiązków wynikających z 

Karty może skutkować wystąpieniem przez Związek do 

Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej o wstrzymanie 

lub pozbawienie stypendium sportowego zgodnie z właściwymi 

przepisami pra 

 

 

 

 

 

 

 

 


