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Niniejszy Regulamin Łucznictwa Tarczowego został opracowany przez zespół redakcyjny Kolegium Sędziów PZŁucz., który uwzględnił 

wszelkie zmiany i postęp, jakie dokonały się w okresie od poprzedniego wydania regulaminu w zakresie organizacji, sposobu 

sędziowania i przeprowadzania zawodów łuczniczych. 

że regulamin będzie cenną pomocą dla wszystkich, którym na sercu  leży rozwój polskiego łucznictwa, jego osiągnięcia i stojące przed nim zadania. 

Sędziów, działaczy, trenerów i zawodników prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem i stosowanie zawartych w nim przepisów. 

Zarząd PZŁucz oraz Kolegium Sędziów  PZŁucz. 

Tracą moc Regulamin Łucznictwa Tarczowego wydanie VIII.Z 2009 R roku, oraz aneksy do tego regulaminu opublikowane w komunikatach 

Polskiego Związku Łuczniczego. 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego. 

Wprowadza się w życie z dniem ogłoszenia. 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1. 

Regulamin niniejszy, oparty na regulaminie Międzynarodowej Federacji Łuczniczej  World  Archery - w skrócie W.A), jest 

dostosowany do warunków i struktury organizacyjnej sportu polskiego. Zawiera postanowienia oraz wskazówki 

obowiązujące przy organizowaniu i przeprowadzaniu na terenie Polski zawodów łuczniczych o zasięgu krajowym, 

międzynarodowym. 

 

§2. 

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Łuczniczego, a podczas zawodów - sędziemu 

głównemu. 

 

§3. 

Zawody łucznicze odbywające się w ramach Igrzysk Olimpijskich, o mistrzostwo Świata, Europy oraz zawody 

międzypaństwowe i międzynarodowe organizowane w Polsce, ujęte w Kalendarzu Zawodów Centralnych PZŁucz.  

i zgłoszone wcześniej do kalendarza World Archery odbywają się na podstawie regulaminu WA. 

 

3.a 

Zawody łucznicze odbywające się w ramach imprez PZŁucz, są rozgrywane w oparciu i w zgodzie z przepisami niniejszego 

regulaminu 

 



 

 

 

 

II. UCZESTNICY ZAWODÓW. 
 

§4. 

1. Uczestnikiem zawodów jest ten,  kto bierze w nich udział w charakterze zawodnika, sędziego, kierownika ekipy, 

trenera, instruktora. 

2. Uczestnikami są również osoby delegowane na zawody przez władze sportowe, związki łucznicze oraz członkowie 

komitetu organizacyjnego. 

3. Do udziału w zawodach organizowanych  przez PZŁucz dopuszcza się również zawodników posiadających klasę 

sportową przyznaną przez inną Federację będącą członkiem WA. W zawodach o randze Mistrzostw Polski może 

uczestniczyć zawodnik pod warunkiem posiadania obywatelstwa polskiego i posługiwania się polskim paszportem. 
 

§5. 

Uczestnicy zawodów wymienieni w § 4.1. obowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, a także 

szczegółowego regulaminu danych zawodów oraz zarządzenia sędziego głównego. 

 

5 / a 

 

Zawodnicy i przedstawiciele winni respektować zasady „ fair play ” w rozumieniu dokumentu  ; Karta Olimpijska 

Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy zawodów (członkowie rodziny łuczniczej) powinni się stosować do reguł dotyczących 

zakładów i zasad antykorupcyjnych. 

Zawodnik może zezwolić na korzystanie z jego osoby ,wizerunku ,nazwiska, osiągnięć sportowych dla celów reklamowych 

(Karta Olimpijska) 

 

5 / b 

 

Warunki uczestnictwa  w Para łucznictwie zawarte są w księdze nr 3  W.A. 



 

 

 

 

III.  PRZEPISY PORZĄDKOWE. 
                                                                                                       §6. 

1. Prawa i interesy zawodnika podczas zawodów  reprezentuje jego przedstawiciel (kierownik, trener, instruktor, 

opiekun). 

2. Przedstawicielem drużyny może być zawodnik biorący udział w zawodach, pod warunkiem iż jest pełnoletni ,a fakt 

reprezentowania drużyny/klubu na zawodach jest zgłoszony do organizatora zawodów przed ich rozpoczęciem 

3. Przedstawicielowi przysługuje prawo wycofania zawodnika od udziału w zawodach. 

4. Zawodnik może działać osobiście jedynie w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie. 

5. Przedstawiciel drużyny musi: 
a) zaraz po przyjeździe zgłosić się u organizatora zawodów, 

b) brać udział w spotkaniach kapitanów drużyn zwoływanych przez organizatora, sędziów, 
c) towarzyszyć swojej drużynie przy kontroli sprzętu, 

 

d) zwracać się w imieniu zawodników swojej drużyny do organizatorów, sędziów kiedy jest to 

konieczne, 

e) reprezentować swoją drużynę we wszystkich sprawach związanych z zawodami. 

 

§7. 

1. Nie można spożywać alkoholu przed lub w trakcie zawodów. Spożywanie alkoholu uważane jest jako doping. 

2. Jeśli zawodnik spożył alkohol przed końcem zawodów, zostanie usunięty z zawodów i ukarany dyskwalifikacją. 

3. Test alkoholowy przeprowadza się przez badanie wydychanego powietrza. 

4. Jeśli test wydychanego powietrza przekracza równowartość koncentracji 0,1 promila alkoholu we krwi, po 10 

minutach przeprowadza się drugi test, używając innego alkomatu. Jeśli wynik drugiego testu nadal przekracza 0,1 

promila alkoholu we krwi - wynik testu zawodnika uznaje się za pozytywny , z pozytywnego badania alkomatem 

sporządza się protokół na piśmie ,potwierdzony podpisem –pełnomocnika Zarządu PZŁucz,obecnego na 

zawodach,organizatora  lub Sędziego Głównego zawodów. 

5. Zabrania się przebywania w czasie zawodów na torach łuczniczych osobom znajdującym się pod wpływem 

spożycia alkoholu (dot. zawodników , kierowników, trenerów ekip, sędziów, organizatorów itp.) 
§8. 

1. Polecanie, proponowanie, aprobowanie, ignorowanie lub ułatwianie stosowania wszelkich substancji lub metod, które 

odnoszą się do definicji dopingu lub handlowanie nimi jest również zabronione. 

2. Każdy zawodnik musi poddać się kontroli dopingu, jeśli został wytypowany. 

3. Zawodnik, który odmówi poddania się kontroli dopingu, będzie uznany tak jakby jego wyniki kontroli były 

pozytywne. 

4. Każda osoba, która pomaga w dopingu podlega ukaraniu (dyskwalifikacji). 

 

§9. 

1. Czas trwania zawodów wyznaczają: 

– początek - moment zarządzenia strzelań treningowych lub próbnych albo ceremonia otwarcia 

zawodów, 

– koniec - moment ogłoszenia zamknięcia. 

2. W czasie trwania zawodów wszyscy uczestnicy obowiązani są podczas pobytu na obiekcie sportowym 

podporządkować się sędziemu głównemu oraz komisji technicznej. 

 

§10. 

Uczestnicy zawodów obowiązani są: 

1. przestrzegać ciszy podczas strzelania, 

2. sygnalizować wszelkie nieprawidłowości powołanym do nadzoru osobom, 

3. zapobiegać niszczeniu obiektu i sprzętu, 

4. we wzajemnych stosunkach kierować się zasadami koleżeństwa, 

5. bezzwłocznie wykonywać zalecenia komisji sędziowskiej, 

6. godnie reprezentować łucznictwo polskie. 



 

 

 

 

§11. 

Osoba uczestnicząca w danych zawodach jako zawodnik nie może pełnić innych funkcji, z wyjątkiem określonych w § 12. 

 

§12. 

Zawodnik, pod warunkiem ukończenia 18 lat, może reprezentować innych zawodników swojego klubu i uczestniczyć  

w organizowanych podczas zawodów odprawach i naradach przewidzianych dla kierowników, trenerów, instruktorów ekip  

i może występować z wszelkimi wnioskami. ( zgodnie z par  6  regulaminu ) 

 

§13. 

Uczestnicy zawodów mają prawo: 

a) przebywania w strefie oczekiwania., 

b) korzystania z wszelkich urządzeń przygotowanych przez organizatora na ogólne potrzeby zawodów, 

c) muszą zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom zawodów. 

 

§14. 

Zabrania się palenia tytoniu na obiekcie sportowym, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez organizatora. 



 

 

 

 

IV. ORGANIZACJA ZAWODÓW ŁUCZNICZYCH 

 

§15. 

Zawody łucznicze  mogą być przeprowadzane systemem bezpośrednim lub korespondencyjnym.  

1. Zawody łucznicze na szczeblu mistrzostw muszą być przeprowadzone systemem bezpośrednim. 

2. Polski Związek Łuczniczy, Okręgowe Związki Łucznicze oraz organizacje prowadzące działalność łuczniczą mogą organizować 

inne zawody o różnym zasięgu terytorialnym i w różnych kategoriach wiekowych. 

 

§16. 

1. Terminy zawodów centralnych i miejsce ich organizacji ogłasza Polski Związek Łuczniczy każdego roku w kalendarzu imprez 

sportowych. 

2. Terminy i miejsce innych zawodów ogłaszają Okręgowe Związki Łucznicze, kluby łucznicze każdego roku w kalendarzach 

imprez sportowych. 

 

§17. 

1. Organizatorem zawodów centralnych jest Polski Związek Łuczniczy lub wyznaczona przez Związek organizacja. 

2. Polski Związek Łuczniczy może powierzyć organizację zawodów poszczególnym Okręgowym Związkom Łuczniczym, klubom 

sportowym lub powołanym do tego celu jednostkom usługowym. 

3. Te same  uprawnienia przysługują Okręgowym Związkom Łuczniczym w zakresie organizowanych przez nie zawodów oraz 

klubom sportowym. 

 

§18. 

Zawody przygotowuje komitet organizacyjny, powołany przez organizatora, a przeprowadza je sędzia główny wraz z członkami 

komisji sędziowskiej. 

 

§19. 

Komitet organizacyjny lub organizator ma obowiązek technicznego przygotowania zawodów, tzn. urządzenia torów 

łuczniczych oraz zabezpieczenia imprezy w niezbędne materiały i przyrządy według wymogów zawartych w dalszych przepisach 

niniejszego regulaminu. 

 

§20. 

1. Komitet organizacyjny lub organizator ma obowiązek dostarczyć sędziemu głównemu: 

a) regulamin szczegółowy zawodów oraz listę sędziów powołanych przez Kolegium Sędziów PZŁucz   nie 

później niż 2 tygodnie przed zawodami, 
b) listy zgłoszonych zawodników oraz personelu technicznego obsługi zawodów nie później niż  

12 godzin przed rozpoczęciem strzelań treningowych. 
2. Organizator ma również obowiązek przygotowania i przekazania do dyspozycji sędziego głównego metryczek, 

materiałów biurowych, maszyny do pisania, dostęp do ksera, taśmy do pomiaru odległości, liniału do pomiaru 

średnic tarcz, szablonu do ustawiania stanowisk, odpowiedniej ilości tarcz oraz innych niezbędnych materiałów i 

przyrządów. 

3. Komitet organizacyjny (organizator) wyznacza łączników oraz spikera - informatora.  

Łącznik: 

 zbiera od sędziów tarczowych lub zawodników metryczki dostarczając je do komisji klasyfikacyjnej, 

 przekazuje informatorowi wyniki strzelań serii sprawdzonych przez komisję klasyfikacyjną.  

Informator / speaker: 

 podaje do publicznej wiadomości wyniki strzelań zawodników lub zespołów otrzymane od  komisji klasyfikacyjnej, 

 ogłasza komunikaty i zarządzenia komisji sędziowskiej. 

 

§ 21. 

W przypadku odwołania zawodów na skutek uchybień organizacyjnych, organizator pokrywa koszty poniesione przez 

organizacje sportowe w związku z przybyciem uczestników na zawody. 



 

 

 

 

V. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAWODÓW. 
 

§ 22. 

Zawody przeprowadza się na podstawie szczegółowego regulaminu zawodów opracowanego przez organizatora. 

 

§23. 

Szczegółowy regulamin zawodów powinien być podany do wiadomości uprawnionych lub zaproszonych organizacji co 

najmniej na 7-14 dni przed datą zawodów.  

Szczegółowy regulamin powinien wskazywać: 

a) organizatora zawodów, 

b) nazwę zawodów i ich cel, 

c) termin i miejsce organizowanych zawodów, 

d) warunki uczestnictwa w zawodach (kategoria zawodników, wymagane klasy, limity wynikowe itp.), 

e) konkurencje strzelań, 

f) termin nadsyłania zgłoszeń, 

g) zasady oceniania wyników, 

h) zasady przyznawania tytułów i wyróżnień, 

i) wysokość kaucji od złożonego protestu, 

j) zasady finansowania, 

k) inne niezbędne postanowienia (np. wpisowe, kary za brak zgłoszeń). 

 

§ 24. 

Interpretacja postanowień szczegółowego regulaminu zawodów przysługuje organizatorowi i sędziemu głównemu. 



 

 

 

 

VI. TORY ŁUCZNICZE. 
 

§ 25. 

1. Tory łucznicze są terenem, na którym odbywają się zawody łucznicze. 

2. Tory łucznicze stałe lub prowizoryczne, urządzane są na terenie otwartym (tory otwarte) albo w pomieszczeniach 

zamkniętych (w hali lub sali sportowej). 

3. Tory otwarte należy urządzać na osi północ - południe. 

4. Hala (sala), w której odbywają się strzelania, powinna być równomiernie i odpowiednio oświetlona. Okna powinny 

być tak zabezpieczone, a punkty świetlne tak umieszczone, by światło nie przeszkadzało strzelającym zawodnikom. 

 

§26. 

1. Tory otwarte wyznaczają kolejne linie proste i strefy przebiegające równolegle do siebie: 

a) linia przedniego pasa bezpieczeństwa, 

b) linia tarcz, 

c) linia 3 metrów, (przed linią strzelań) 

d) linia strzelań, 

e) linia oczekiwania (przednia linia strefy sprzętu), 

f) strefa sprzętu, 

g) strefa pobytu uczestników zawodów, 

h) strefa dla publiczności. 

2. Linie prostopadłe do linii wymienionych w punkcie 1.,wyznaczają kolejno: 

a) lewy pas bezpieczeństwa, 

b) prawy pas bezpieczeństwa. 

3. Liniami stałymi są: linia przedniego, lewego i prawego pasa  bezpieczeństwa. 

 

§ 27. 

 Linię tarcz wyznaczają połączone rzuty pionowe środków tarcz na podłoże. 

 

§ 28. 

1. Odległość między linią tarcz i linią strzelań jest zmienna. Zależy ona od odległości, na jaką w danym czasie 

przeprowadza się strzelania. Przed linią strzelań znajduje się linia trzech metrów (strefa upadku strzał). 

2. Dopuszcza się odchylenie w pomiarach odległości 90, 70 i 60 metrów +/- 30 centymetrów; 50, 40, 30 metrów +/- 

15 centymetrów; 25, 20, 18, 15, 10 metrów +/-10 centymetrów. 

3. W zależności od warunków technicznych linię strzelań można przesuwać ku linii tarcz lub przesuwać tarcze w 

kierunku linii strzelań. 

4. Jeżeli linie strzelań nie przebiegają na tej samej prostej, wolna przestrzeń pomiędzy granicami skrajnych stanowisk 

musi wynosić co najmniej 5 metrów. 

§29. 

1. Od linii strzelań (w kierunku linii tarcz) wyznacza się równoległą do niej linię 3 metrów. 

2. W odległości co najmniej 5 m od linii strzelań wyznacza się strefę sprzętu. Szerokość strefy sprzętu wynosi do 5 m.  

W strefie sprzętu mogą przebywać: 

a)  zawodnicy bezpośrednio przed strzelaniem swojej serii; 

b) trener lub kierownik ekipy startującej w zawodach łuczniczych w celu udzielenia zawodnikowi strzelającemu 

doraźnej pomocy i wskazówek słownych podczas trwania strzelania.  

Linia oczekiwania jest jednocześnie przednią linią strefy sprzętu. 

3.  Za strefą sprzętu wyznacza się strefę pobytu o szerokości do 5 m. W tej strefie mogą przebywać tylko uczestnicy 

zawodów. 

4. Za strefą pobytu wyznacza się strefę dla publiczności. 

5. Powyższe linie i strefy ulegają takim samym jak linia strzelań przemieszczeniom. 

6. Podczas rozgrywania Zespołowej Olimpijskiej Rundy WA dodatkowo wyznacza się linię l metra od linii strzelań. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

§ 30. 

1. Linie przedniego i bocznych pasów bezpieczeństwa wyznacza się w odległości zapewniającej bezpieczeństwo 

publiczności i uczestników zawodów. Na wysokości linii tarcz - 20 m od krańcowych stanowisk i 10 m na 

wysokości linii strzelania. 

2. Wolno odstąpić od wyznaczania pasów bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy wszystkie dojścia na tory są zamknięte.  

 

§31. 

1. Tory otwarte stałe powinny posiadać wał ziemny (strzałochwyt) wykonany w dowolnym miejscu pomiędzy linią 

tarcz i linią przedniego pasa bezpieczeństwa. 

2. Wał ziemny powinien mieć wysokość co najmniej 3 metry. 

3. Jeżeli tory nie posiadają wału ziemnego, organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich dojść 

(minimum 50 m.) do przedniego pasa bezpieczeństwa. 

 

§ 32. 

Tory łucznicze muszą   być tak przygotowane do strzelania, aby padające strzały poza tarcze nie uległy uszkodzeniu, a 

odnalezienie ich nie nastręczało trudności. 

 

§ 33. 

1. Stojaki łucznicze służą do zawieszenia podkładów pod tarcze. Mogą one być wykonane w dowolnym kształcie z 

odpowiedniego materiału. 

2. Każda widoczna z przodu część stojaka, o ile wykonana jest z materiału mogącego uszkodzić strzałę, winna być 

zabezpieczona. 

3. Stojaki ustawia się pod kątem około 105° do poziomu na torach otwartych oraz pod dowolnym kątem pomiędzy 90° 

i 105° na hali (wszystkie stojaki muszą mieć jednakowy kąt nachylenia). 



 

 

 

4. Zezwala się ustawiać stojaki pojedynczo, parami lub trójkami. Przerwy między zestawami muszą wynosić co 

najmniej 40 centymetrów. 

5. Na zawodach centralnych muszą być wyznaczone linie prostopadłe łączące linię tarcz z linią strzelań, tworzące 

sektory zawierające jeden, dwa lub trzy stojaki. Rozstawienie stojaków uzależnione jest od rangi zawodów, ilością 

startujących, posiadaną ilością mat, szerokością torów. 

6. Stojaki muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wywróceniem. 

7.  Stojaki z podkładami muszą być tak ustawione, aby na linii strzelań na każdego zawodnika przypadał sektor o 

szerokości 80 cm (nawet wówczas, gdy z jednego stanowiska strzela równocześnie więcej niż jeden zawodnik). Przy 

udziale zawodników na wózkach inwalidzkich należy wziąć pod uwagę potrzeby dodatkowej przestrzeni. 

 

§ 34. 

1. Każdy stojak, licząc od strony lewej ku prawej lub od centralnej części torów do prawej i lewej strony, oznaczony 

jest kolejnym numerem o wysokości 30 cm, na tabliczce umocowanej powyżej lub poniżej stojaka tak, aby nie 

zakrywała punktowanej części tarczy. 

2. Numery stojaków powinny być wykonane w kolorze żółtym na czarnym tle i na przemian w kolorze czarnym na 

żółtym tle. Zezwala się na użycie innych kontrastowych kolorów z zachowaniem zasady wskazanej wyżej. 

 

§35 

1. Nad tarczą na wysokości 40 cm od podkładu lub numeru stojaka (jeżeli numer umieszczony jest nad stojakiem), 

mocuje się chorągiewki spełniające rolę wskaźnika wiatru. 

2. Chorągiewki muszą mieć wymiary nie większe niż 30 cm i nie mniejsze niż 25 cm oraz powinny być wykonane z 

materiału o łatwo dostrzegalnym kolorze. 

 

§36. 

1. Podkład, do którego przypina się tarczę, nie może być mniejszy niż 124 cm w każdym kierunku. 

2. Podkład może być wykonany z dowolnego materiału, pod warunkiem, że strzały nie ulegną zniszczeniu i nie będą 

przelatywały na wylot. 

3. Podkład musi być na trwałe przymocowany do stojaka. 

 

§ 37. 

1. Tarczę przypina się do podkładu w taki sposób, aby jej środek znajdował się na wysokości 130 cm od poziomu 

podłoża (mierzonej w linii pionowej) z tolerancją +/- 5 cm. 

2. Do strzelań na odległość 30 m mogą być używane tarcze indywidualne (bez pól punktowych od 5 do 1) zawieszone 

w układzie podwójnym pionowym, trójkątnym (jedna tarcza u góry, dwie na dole) i kwadratowym. Środek górnej 

tarczy musi być zawieszony na wysokości 160 cm od poziomu podłoża. Układ dwóch tarcz musi mieć środki tarcz 

odległe o 42 cm. Środek tarcz potrójnych powinny być rozłożone na wierzchołkach trójkąta równoramiennego o 

długości podstawy 42 cm i wysokości 42 cm. 

Środki tarcz poczwórnych muszą być rozłożone na wierzchołkach kwadratu o bokach 42 cm. 

3. Jeżeli na hali tarcze o średnicy 40 cm umieszczone są na dwóch poziomach - jedna nad drugą - środki tarcz 

powinny znajdować się na wysokości   100  i   160  cm  od poziomu podłoża.  Tolerancja wymiaru nie może 

przekroczyć +/- 2 cm. 

4. W rundzie Olimpijskiej na hali zestawy tarcz umieszczane są na jednym poziomie. Środki dwóch niżej położonych 

tarcz w zestawie winny znajdować się na wysokości 130 cm od poziomu podłoża. Odstęp między każdym 

zestawem tarcz na jednym stojaku powinien wynosić co najmniej 15 cm w miejscu największego zbliżenia stref 

punktowych. 

5. Środki tarcz w linii podkładów muszą znajdować się przez cały czas trwania zawodów w jednakowej wysokości 

tworząc linię prostą. 

6. Miejsca przypięcia tarczy muszą znajdować się poza punktowaną częścią tarczy.  



 

 

 

 

 

§ 38. 

Odległości oznacza się tabliczkami odległościowymi; umieszcza się je w skrajnych, bocznych granicach torów. 

 

§39. 

1. Kolejność strzelania poszczególnych zawodników pokazuje wskaźnik kolejności strzelań. 

2. Litery winny być dostatecznie duże, aby zawodnicy mogli odczytać je zza linii oczekiwania. 

3. Zamiast wskaźników tablicowych, można stosować wskaźniki świetlne. 

 

§40. 

1. Do sygnalizacji upływu czasu strzelania używa się: chorągiewek, świateł, tablic lub zegarów cyfrowych. 

Urządzenia te winny być dobrze widoczne z linii strzelań. 

2. Chorągiewek używa się w kolorze czerwonym i żółtym. 

3. Świateł używa się w kolorach: czerwonym, żółtym i zielonym w podanej kolejności, przy czym czerwony ma się 

znajdować najwyżej. Światła muszą być synchronizowane i więcej niż jeden kolor nie może być jednocześnie 

włączony. 

4. Tablica powinna mieć wymiary nie mniejsze niż 120 x 80 cm. Jedna strona ma być pomalowana w pasy czarno-

żółte o szerokości 20-25 cm i pod kątem 45° do podstawy. Odwrotna strona tablicy ma być żółta. 

5. Zegar cyfrowy musi mieć cyfry o wysokości minimum 20 cm i muszą one być czytelne z odległości 100 m. 

6. Jeżeli limit czasu jest kontrolowany przy użyciu sprzętu elektronicznego, należy zabezpieczyć chorągiewki na 

wypadek uszkodzenia sprzętu. 

 

§ 41. 

Każde stanowisko oznacza się numerem umieszczonym przed linią strzelań, odpowiadającym numerowi stojaka. 

 

§ 42. 

W strefie przebywania zawodników, trenerów, uczestników zawodów należy zabezpieczyć odpowiednią ilość sprzętu dla 

uczestników zawodów (krzesła, ławki, parasole itp.). 

 

§ 43. 

Zaleca się stosowanie na zawodach następującego sprzętu dodatkowego: 

1. chorągiewek przy każdym stanowisku na linii tarcz i linii strzelań do wzywania sędziów komisji technicznej, 

2. tablic do prezentowania narastających wyników przynajmniej dla ośmiu najlepszych zawodników (kobiet i 

mężczyzn) oraz tablic pod tarczami do prezentowania wyników indywidualnych i zespołowych w Olimpijskiej 

Rundzie WA 

3. aparatury nagłaśniającej. 



 

 

 

 

VII. TARCZE  ŁUCZNICZE 
 

§ 44. 

1. Do strzelania na torach otwartych używa się tarcz o średnicy 122 cm i 80 cm, do strzelania w hali używa się tarcz o 

średnicy 60 cm i 40 cm. W rundzie Olimpijskiej na hali używa się zestawów potrójnych tarcz. Mają one te same 

wymiary jak tarcze o średnicy 40 cm, ale z usuniętymi strefami punktowymi od 5 do l (stąd najniższą strefą 

punktową jest 6). 

Każdy zestaw składa się z trzech takich tarcz ułożonych symetrycznie w kształcie trójkąta równobocznego z tarczą 

nr l z lewej strony, tarczą nr 2 w wierzchołku i tarczą nr 3 z prawej strony. Środki tarcz są od siebie oddalone o 

około 22 cm. 

Używa się też tarcz potrójnych w układzie pionowym. 

2. Tarcze mogą być wykonane z papieru, kartonu, płótna lub innego odpowiedniego materiału. 

3. Wszystkie  używane  na danych zawodach tarcze muszą być jednakowe i wykonane z tego samego materiału. 

4. Do strzelania na odległość 90,70,60 m używa się tarcz o średnicy 122 cm. Tarcz o średnicy 122 cm używa się 

również do strzelania „Rundy 900”. Tarcz o średnicy 122 cm używa się podczas strzelania z odległości 50 m – 

Juniorki Młodsze (Kadetki). 

5. Do strzelania na odległości 50, 40, 30 m i krótszych używa się tarcz o średnicy 80 cm./ pięcioma lub sześcioma 

pierścieniami , czyli 5-10 lub 6 – 10 od koloru niebieskiego /  

6. Tarcz o średnicy 60 cm używa się do strzelania w hali na odległość 25 m, a tarcz o średnicy 40 cm - na odległość  

18 m. 

Do tarcz o średnicy 40 cm może strzelać tylko jeden zawodnik. 

7. a) Zestawów potrójnych tarcz używa się do strzelania Olimpijskiej     

                         Rundy WA na hali na odległość 18 m. Każdy zawodnik strzela do osobnego zestawu tarcz. Zestawów                        

p                     Potrójnych    tarcz można również używać do strzelań na 18 m w  

                        w innych konkurencjach niż Olimpijska Runda FITA w  hali.  

b) Podczas Halowych Mistrzostw Polski zestawy potrójnych tarcz zawiesza się obowiązkowo w układzie 

pionowym.  

Na pozostałych zawodach halowych zestawy potrójnych tarcz można zawieszać w układzie pionowym lub  

w układzie określonym w § 44, ust. 1. 

Decyzja co do ich stosowania pozostawia się organizatorom. 

c) Jeżeli w zawodach rozgrywanych w hali do potrójnych tarcz zawieszonych pionowo strzela na stanowisku  

2 lub 3 zawodników, to odległość pomiędzy zestawami musi wynosić co najmniej 15 cm. 

d) Jeżeli w zawodach rozgrywanych w hali do potrójnych tarcz zawieszonych pionowo na jednym stanowisku strzela 

4 zawodników w rotacji AB-CD, to odległość pomiędzy drugim i trzecim zestawem musi wynosić 15 cm. 

8. a) Dzieci strzelają do tarcz 122 cm z odległości 25 i 20 m (Ł-C) oraz do tarcz o 

średnicy 80 cm z odległości 15 i 10 m (Ł-D). 

b) Młodzicy strzelają do tarcz o średnicy 122 cm na odległość 40 m i 80 cm na odległość 20 m. 

c)     Młodzicy starsi strzelają do tarcz  o średnicy 122 cm /metrów oraz  tarcz  80 cm / 30 m 

9. Dla kategorii łuków bloczkowych używa się tarcz jak dla kategorii łuków klasycznych. 

10. Dla łuków bloczkowych, w strzelaniach na hali wartość „10” zaliczana jest jedynie przy trafieniu w wewnętrzny 

pierścień, zewnętrzny pierścień „10” liczy się jako „9” (patrz § 46, tabela l). 

11. Wewnętrzne pole zaznaczone w strefie punktowej „10” jest wykorzystane w przypadku remisów (z wyjątkiem awansu do 

rundy eliminacyjnej Olimpijskiej Rundy WA  i  w rundach eliminacyjnych i finałowych) trafienie w to pole zaznacza się 

symbolem „x” i wartościowo ten zapis liczy się jako 10 pkt. 

 

§45. 

1. Tarczę tworzy 5 kolorowych pierścieni umieszczonych koncentrycznie od środka do jej skraju w następującej 

kolejności: żółty, czerwony, niebieski, czarny, biały (z wyjątkiem zestawu potrójnych tarcz). 

2. Każdy kolor podzielony jest linią na dwie części o jednakowej szerokości w wyniku  czego tworzy się   

10 pierścieni (pól punktowych) o jednakowej szerokości: 

6,1 cm dla tarcz o średnicy 122 cm,  

4,0 cm dla tarcz o średnicy   80 cm,  



 

 

 

3,0 cm dla tarcz o średnicy   60 cm,  

2,0 cm dla tarcz o średnicy   40 cm. 

3. W tarczach wyróżnia się następujące wartości punktowe pierścieni licząc od środka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l  

(z wyjątkiem zestawów potrójnych tarcz). 

4. Wszystkie linie dzielące tarcze na pola punktowe muszą być zawarte w polu punktowym o wyższej wartości. 

Grubość linii dzielących nie może przekroczyć 2 mm. 

5. Środek tarczy jest oznaczony znakiem „+”, którego kreski nie mogą przekroczyć 2 mm. 

 

§46. 

Średnice każdego z dziesięciu pól punktowych należy mierzyć osobno. Tolerancja pomiarów każdej takiej średnicy nie może 

przekraczać: 

+/- l mm dla pól o wartości 10, 9, 8, 

+/- 3 mm dla pozostałych pól mierzonych od środka. 

Dokonując pomiaru od środka tarczy na zewnątrz, wymiary średnic wynoszą: 

(patrz tabela). 
 

Pole Średnica tarcz i pól punktowych w cm Tolerancja  

w mm +/-  122 80 60 40  

Środk.10 6,1   4   3   2   1 

10 12,2   8   6   4   1 

9 24,4   16   12   8   1 

8 36,6   24   18   12   1 

7 48,8   32   24   16   3 

6 61,0   40   30   20   3 

5 73,2   48   36   24   3 

4 85,4   56   42   28   3 

3 97,6   64   48   32   3 

2 109,8   72   54   36   3 

1 122,0   80   60   40   3  

 

Tarcze - wartości punktowe i kolory w skali Pantona 

10 żółty 107 U 

9 żółty 107 U 

8 czerwony 032 U 

7 czerwony 032 U 

6 jasny 

niebieski 

306 U 

5 jasny 

niebieski 

306 U 

4 czarny produkcyjny 

czarny 

3 czarny produkcyjny 

czarny 

2 biały - 

1 biały - 

 

§47. 

1. Stosowanie na zawodach tarcz niezgodnych z podanymi wymiarami w § 46 wyklucza możliwość uznania rekordów i 

nadania klas sportowych. 

2. Obowiązek   badania   zgodności   tarcz  z  regulaminem   spoczywa  na  komisji technicznej. 



 

 

 

 

VIII. SPRZĘT ŁUCZNICZY. 
 

§ 48. 

Podczas zawodów dozwolone jest używanie sprzętu odpowiadającego wymogom i warunkom wyszczególnionym w tym 

rozdziale. 

§ 49. 

Podstawowym sprzętem jest: łuk, cięciwa, strzała. 

 

§ 50. 

Łuk klasyczny - stosowany w łucznictwie tarczowym składa się z uchwytu (rączki), majdanu (przez który nie przechodzi 

strzała), dwóch giętkich ramion zakończonych gryfami do zaczepienia cięciwy. Łuk posiada pojedynczą cięciwę rozpiętą 

pomiędzy dwoma końcami ramion i trzymany jest jedną ręka w miejscu rączki (uchwytu), podczas gdy palce drugiej ręki 

naciągają, utrzymują i zwalniają cięciwę. Dozwolone są majdany wielokolorowe oraz znaki firmowe umieszczone na 

wewnętrznej stronie górnego ramienia. 

Strzelanie przez podnośnik w  

łukach klasycznych nie jest dopuszczalne.  Elementy konstrukcyjne łuku nie mogą stanowić dodatkowego 

 punktu oparcia. Łuk musi być trzymany w dłoni.!!! 

 

§ 51. 

Cięciwa - z dowolnej ilości nitek, które mogą być różnokolorowe z dowolnego materiału, z środkową owijką do założenia 

palców ręki cięciwnej, siodełkiem z możliwością dodania nici dla dopasowania nasadki w razie potrzeby. Do siodełka 

można użyć jeden lub dwa znaczniki, a na każdym końcu cięciwy ucho do zaczepienia o gryfy ramion przy naciąganiu 

cięciwy. Pozwala się na zamocowanie na cięciwie „bączka”, który może służyć jako znacznik dla ust lub nosa. Owijka na 

cięciwie nie może się kończyć w obrębie wzroku łucznika przy pełnym naciągu. 

Cięciwa nie może pomagać w celowaniu przez otwór, znak lub przez inne oznaczenie ułatwiające celowanie. 

 Rys. 51.1 Bączek dla ust Rys. 51.2 Znacznik dla nosa  



 

 

 

§52. 

Gniazdo - może być regulowane, ruchomy button lub podstawka mogą być stosowane w łuku, jeśli nie są elektryczne lub 

elektroniczne oraz nie stanowią dodatkowej pomocy w celowaniu. Punkt nacisku nie może być umieszczony dalej niż 4 cm 

w tył (od środka), od wcięcia rączki (punkt osi) łuku. 

 

§53. 

1. Do łuku może być przymocowany celownik lub znak do pomocy przy celowaniu. 

2. Celownik nie może zawierać przyrządów pryzmatycznych,  lupy lub  przyrządów powiększających, niwelatorów, 

urządzeń elektrycznych lub elektronicznych. 

3. Celownik może posiadać tylko jeden punkt do celowania. Przeziernik może być optyczną kropką z włókna 

szklanego. 

4. Znakiem na łuku służącym do celowania, może być szpilka, kreska, zaznaczona ołówkiem, plastrem, gumką lub 

innym materiałem. 

5. Podczas strzelania na łuku może być przymocowane tylko jedno z wyżej wymienionych udogodnień. 

 

§54. 

1. Do łuku może być przymocowany przyrząd do kontroli naciągu cięciwy (brzęczyk, gumka, lusterko itp.) oraz płytka 

lub taśma z podziałką służąca do umiejscowienia celownika lub znaku, pod warunkiem, że nie są one urządzeniami 

elektrycznymi lub elektronicznymi i nie stanowią dodatkowej pomocy przy celowaniu. 

2. Dozwolone jest użycie „buttonu” i ruchomej podstawki. Wystająca część buttonu nie może przekraczać 4 cm 

mierząc od osi łuku. 

3. Na wewnętrznej stronie łuku nie może być żadnych znaków służących jako dodatkowy punkt celowania lub 

nakierowywania cięciwy. 

 

§55. 

Do łuku  mogą być przymocowane stabilizatory i kompensatory pod warunkiem, że: 

a. nie będą służyć do nakierowywania cięciwy, 

b. nie będą dotykać niczego poza łukiem,  

c. nie będą stanowić przeszkody dla innych zawodników na linii strzelań. 

 

§56. 

1. Strzały używane na zawodach mogą być dowolnego typu, lecz nie powinny nadmiernie uszkadzać tarcz i 

podkładów. 

2. Maksymalna średnica strzał nie może przekraczać 9,3 mm. 

3. Strzała składa się z : promienia z grotem, nasady, lotek (piór). 

4. Strzały każdego zawodnika muszą być wyraźnie oznaczone na promieniu jego nazwiskiem lub inicjałami. 

5. Strzały używane przez zawodnika w jednej serii (lub dwóch seriach przy strzelaniu na odległości długie) muszą być 

jednakowe i posiadać te same oznaczenia (kolor piórek, nasadek, oznaczenia). 

 

§57. 

Zawodnik podczas zawodów może używać następujących przyrządów pomocniczych: 

1. Rękawiczki lub skórki na palce pod warunkiem, że powierzchnia jest gładka i nie posiada urządzeń pomagających 

trzymać lub zwalniać cięciwę. Skórka może być zbudowana z kilku warstw oraz zezwala się na usztywnienie jej tylnej 

części. Kształt, rozmiar i materiał, z którego skórka jest wykonana, nie podlegają ograniczeniom. Zezwala się na używanie 

przekładki (przegrody) między palcami, dla uniknięcia ściskania nasadki. 

2. Ochraniacze na ramiona, mankietu ochronnego, nie usztywniającego kończyny górnej w łokciu. 

3. Przyrządu (znacznika) do pomiaru rozstawienia stóp o wysokości nie większej niż l cm. 

4. Kołczanu, chwostu (taftuja), ochraniacza piersi (plastronu), paska do przytrzymywania łuku, lornetki, statywu do lunet 

(teleskopów), które mogą być wnoszone na linię strzelań i tam pozostawione, jeśli nie stanowią przeszkody dla 

innych zawodników, wskaźniki wiatru (nie elektryczne i elektroniczne) mogą być dołączone do sprzętu używanego na linii strzelań 

(tj. lekkie wstążki), elektroniczne wskaźniki wiatru za linią strzelań. 

5. Pętla lub rękawiczka jedno lub pięciopalczasta może być stosowana, lecz nie może być przytwierdzona do rękojeści 

łuku na stałe. Do ochraniacza na palce może być przytwierdzona podstawka do kotwiczenia pod brodą. 

6. Lornetki polowe, lunety i inne pomoce optyczne mogą być używane w celu sprawdzenia strzał zakładając, że nie są 

przeszkodą dla innych zawodników na linii strzelań. W drużynowej Rundzie Olimpijskiej trenerzy, w miejscu dla 

trenerów mogą używać ręcznych lornetek. 



 

 

 

7. Można nosić okulary lecznicze, okulary do strzelania i przeciwsłoneczne. Żadne nie mogą posiadać mikroskopijnych 

soczewek lub podobnych urządzeń ułatwiających celowanie. Szkło oka nie celującego może być całkowicie zakryte 

lub można stosować przepaskę na oko. 

8. Zawodnikom wszystkich kategorii nie wolno używać następującego sprzętu: pomocy komunikacji elektronicznej 

oraz zestawów słuchawkowych przed linią oczekiwania. 
 

§ 58. 

W przypadku zmiany w trakcie zawodów jakiegokolwiek sprzętu łuczniczego, zawodnik ma obowiązek zgłoszenia tego 

faktu Komisji Technicznej przed jego użyciem. 

 

§ 59. 

Do strzelań na torach otwartych i na hali dopuszcza się użycie łuków bloczkowych, o ile regulamin szczegółowy o tym 

stanowi. 

 

§ 60. 

Konkurencje łucznictwa tarczowego na torach otwartych i w hali, dla kategorii łuków klasycznych to :IOR WA  (mężczyźni 

36 strzał na odległość 90,70,50 i 30m Dla kobiet :70,60,50,30 m) lub rundy 2 x 70 m po 36 strzał 

W  łukach bloczkowych rozgrywana jest konkurencja 2 x 50m do tarczy średnicy 80 cm ograniczonej do punktacji od 5 -10 

–od niebieskiego do żółtego. Rozgrywanie rund eliminacyjnych uzależnione jest od szczegółowego regulaminu określonych 

zawodów i przeprowadzone wg.(drabinek)klucza pojedynków eliminacyjnych (w załączeniu) 

 

§ 61. 

1. Zawodnicy strzelający z różnego typu łuków startują na zawodach w osobnych kategoriach i są osobno 

klasyfikowani. 
2. W konkurencjach zespołowych  wszyscy zawodnicy danego zespołu muszą strzelać z łuków jednej kategorii 

(klasycznych lub bloczkowych). 

 

§ 62.  

Dla kategorii łuków bloczkowych dozwolony jest następujący sprzęt: 

1. Łuk bloczkowy, w którym naciąg jest mechanicznie zmieniany za pomocą systemu bloczków, może posiadać 

wycięcie przez który przechodzi strzała. Maksymalna twardość łuku nie może przekraczać 60 funtów. 

2. Cięciwa wykonana jest z dowolnej ilości nici, wzmocniona owijką służącą do umiejscowienia ciągnących palców 

lub urządzenia spustowego. Na cięciwie mogą być wykonane jedno lub dwa siodełka służące do osadzenia strzały, 

bączek służący jako znak położenia ust lub nosa oraz przeziernik. 

3. Celownik przymocowany do łuku bezpośrednio lub za pomocą wysięgnika. Celownik może zawierać niwelatory, 

soczewki powiększające i pryzmaty. Nie są dozwolone przyrządy elektryczne i elektroniczne. Punkt do celowania 

może być kropką z włókna szklanego. 

4. Podstawka, która może być regulowana, ruchomy button i półka dla strzały, pod warunkiem, że nie są 

urządzeniami elektrycznymi lub elektronicznymi. Button nie może być umiejscowiony dalej niż 6 cm do tyłu od 

osi łuku. 

5. Przyrządy kontroli naciągu dźwiękowe lub wizualne pod warunkiem, że nie są urządzeniami elektrycznymi lub 

elektronicznymi. 

6. Stabilizatory i kompensatory lotu pod warunkiem, że nie będą: 

a) służyć do nakierowywania cięciwy, 

b) dotykać czegokolwiek poza łukiem, 

c) stanowić przeszkody dla innych zawodników na linii strzelań. 

7. Strzały dowolnego typu pod warunkiem, że nie uszkadzają nadmiernie tarcz i podkładów. Strzały dowolnego typu 

muszą być oznaczone na promieniu jego nazwiskiem lub inicjałami. Strzały używane przez zawodnika w jednej 

serii (lub dwóch seriach przy strzelaniu na odległości długie) muszą być jednakowe i posiadać te same oznaczenia. 

Maksymalna średnica strzał nie może przekraczać 9,3 mm. ( średnica grota max.9,4 ) 

8. Ochrona palców w formie skórki na palce lub rękawiczki oraz przekładka między palce. 

9. Urządzenia spustowe, które nie mogą być przymocowane do łuku i nie mogą zawierać przyrządów elektrycznych 

lub elektronicznych. 

10. Lornetki polowe lub lunety. 



 

 

 

11. Przyrządy pomocnicze takie jak: 

a. mankiet ochronny, nie usztywniający kończyny górnej w łokciu, 

b. ochraniacz piersi (plastron), 

c. pasek do przytrzymania łuku, 

d. kołczan, chwost, 

e. znacznik rozstawienia stóp. 

12. Na całej długości cięciwy dozwolone jest umieszczenie pętli i supłów. (pod warunkiem iż nie służą jako pomoc 

przy celowaniu) 

 

§ 63. 

Wszystkie inne przepisy Regulaminu Łucznictwa Tarczowego PZŁucz., w tym przepisy strzelań, oceny trafień i klasyfikacji 

wyników, nie uregulowane odrębnie w niniejszych przepisach mają zastosowanie do kategorii łuków bloczkowych. 



 

 

 

 

IX. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA. 
 

§64. 

W trakcie strzelania zabrania się przebywania komukolwiek w granicach wyznaczonych przez pasy bezpieczeństwa i linię 

strzelań. 

 

§65. 

Przekraczanie pasów bezpieczeństwa i linii strzelań następuje po odpowiednim sygnale kierownika strzelań. 

 

§66. 

1. Pasy bezpieczeństwa oznacza się czerwonymi chorągiewkami o wymiarach 35 x 30 cm, osadzonymi na wysokości 

około 150 cm. Chorągiewki należy rozstawić co 15-20 m. 

2. Przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli zawody odbywają się na terenie ogrodzonym, na który osoby postronne 

nie mają wstępu. 

 

§ 67. 

1. Napinanie łuku na torach dozwolone jest jedynie na linii strzelań w kierunku tarczy. 
2. Napinając łuk ze strzałą, zawodnik ma obowiązek upewnić się, czy przestrzeń przed i za tarczami jest wolna. 

 

§ 68. 

1. Podczas zawodów należy zapewnić uczestnikom opiekę medyczną. 

2. Miejsce punktu medycznego powinno się znajdować w pobliżu torów i być oznaczone znakiem czerwonego krzyża. 

§ 69. 

1. W razie wypadku, jeśli to konieczne, należy natychmiast przerwać strzelanie i powiadomić dyżurującego lekarza lub 

udzielić pierwszej pomocy. 

2. W przypadku poważniejszych obrażeń lub zachorowań, powiadamia się pogotowie i odpowiedni władze. 



 

 

 

 

X. OBSADA SĘDZIOWSKA. 
 

§70. 

Do przeprowadzenia zawodów powołuje się komisję sędziowską w składzie: 

a) sędzia główny (SG), 

b) przewodniczący komisji technicznej   (PKT), 

c) przewodniczący komisji klasyfikacyjnej (PKK), 

d) kierownik strzelań (KS), 

e) sekretarz (S), 

f) inni sędziowie z wyszczególnieniem funkcji: 

- członkowie komisji technicznej (KT), w liczbie nie mniejszej niż jeden sędzia na każde 7 stanowisk. 

W komisji technicznej powinno być minimum 3 sędziów, 

- członkowie komisji klasyfikacyjnej (KK) 

- pozostający do dyspozycji sędziego głównego. 
 

§ 71. 

Sędzia powołany do sędziowania na zawodach nie może pełnić na nich jednocześnie innych 

funkcji. 
 

§72. 

1. Na zawody centralne sędziów powołuje Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego. 

2. Na pozostałe zawody sędziów powołują Kolegia Sędziów danych Okręgów lub na ich wniosek Kolegium Sędziów 

PZŁucz. 

 



 

 

 

 

XI. ZAKRES CZYNNOŚCI SĘDZIÓW. 
 

§73. 

1. Sędzia Główny zawodów przejmuje od organizatora lub przewodniczącego komitetu dokumentację wymienioną w § 

20. 

2. W przypadku nie przybycia na zawody sędziego głównego, jego funkcję przejmuje przewodniczący komisji 

technicznej, a w następnej kolejności — przewodniczący komisji klasyfikacyjnej. 

 

§ 74. 

Sędzia Główny 

1. wydaje komunikaty informacyjne i zarządzenia wg potrzeb, 

2. kieruje całością zawodów, dbając o ich sprawne przeprowadzenie, w pracy swojej opiera się na niniejszym 

regulaminie i szczegółowym regulaminie danych zawodów, 

3. przyjmuje tory do strzelań na wniosek przewodniczącego komisji technicznej, 

4. podejmuje decyzję o przerwaniu strzelań lub odwołaniu, 

5. rozstrzyga kwestie związane z zawodami nie objęte regulaminami, 

6. zwołuje narady i odprawy w czasie trwania zawodów, 

7. rozstrzyga zażalenia i ,protesty 

8. stosuje kary, 

9. występuje z wnioskami do odpowiednich Kolegiów Sędziów o udzielenie sędziom wyróżnień lub nagan w związku 

z ich pracą, 

10. podpisuje końcowy protokół z zawodów i inne dokumenty zawodów, 

11.   Przekazuje oryginalny podpisany egzemplarz  organizatorowi celem powielenia i rozesłania klubom, okręgom i 

organizacjom, 

12. czuwa nad tym, aby przepisy regulaminów były wobec wszystkich jednakowo stosowane, 

13. daje pierwszy sygnał do strzelania na Mistrzostwach Polski, po czym czynności te przejmuje kierownik strzelań. 

 

§75. 

Przewodniczący Komisji Technicznej - oprócz obowiązków wymienionych w § 79. 

1. Kieruje pracą sędziów komisji technicznej. 

2. Stwierdza gotowość torów łuczniczych do strzelań i informuje o tym sędziego głównego. 

3. Określa sposób porozumiewania się z kierownikiem strzelań. 

4. Wyznacza czas przerwy w strzelaniu między odległościami danego dnia. 

5. Kontroluje prawidłowość wykorzystania czasu na odstrzelenie serii lub dostrzelenia strzał. 

6. Czuwa nad ogólnym porządkiem na torach podczas strzelania i rozstrzyga zażalenia z tym się wiążące. 

7. Zezwala i nadzoruje pracę reporterów, filmowców, fotografów w trakcie trwania zawodów. 

8. Sporządza protokół w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 

9. Współdziała z sędzią głównym w podjęciu decyzji o przerwaniu strzelań lub odwołaniu zawodów. 

10. Współdziała z sędzią głównym przy udzielaniu kar regulaminowych. 

 

§ 76. 

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej: 
1. Kieruje pracą sędziów komisji klasyfikacyjnej i rozstrzyga wątpliwości w zakresie klasyfikacji wyników. 

2. Przekazuje wyniki strzelań środkom masowego przekazu w czasie trwania zawodów. 

3. Opracowuje dzienne i końcowe komunikaty klasyfikacyjne. 

4. Przygotowuje rozstawienie na drabinkach eliminacyjnych, oraz ustala numerację stanowisk w poszczególnych 

rundach. 

 



 

 

 

§77. 

Kierownik strzelań: 
1. prowadzi   strzelania   treningowe i konkursowe dbając o ich sprawne przeprowadzenie, 

2. kieruje kolejnością i czasem strzelania, 

3. kontroluje prawidłowość działania urządzeń sygnalizacji czasu i kolejności strzelań, 

4. czuwa nad porządkiem na torach w czasie strzelania,  ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

5. współpracuje z komisją techniczną, 

6. może pełnić funkcję członka komisji technicznej. 

 

§78. 

Sekretarz zawodów: 
1. rejestruje przybyłych na zawody sędziów, zawodników, kierowników ekip i trenerów w oparciu o listę uczestników 

sporządzoną przez organizatora zawodów, 

2. sprawdza ważność dokumentów uprawniających zawodników do udziału w zawodach, 

3. wspólnie z komisją sędziowską przeprowadza losowanie stanowisk i kolejności strzelań oraz przygotowuje listę 

startową zawodników, 

4. sporządza protokoły z odpraw z kierownikami ekip, trenerami i sędziami, 

5. sporządza listę obecności sędziów na zawodach, 

6. zbiera wzory podpisów od członków KT i przekazuje do PKK, 

7. wpisuje do książeczek sędziowskich uczestnictwo w zawodach, 

8. nadzoruje przygotowanie metryczek na dzień następny zawodów, 

9. opracowuje część opisową protokółu zawodów, 

10. wykonuje inne czynności zlecone przez sędziego głównego. 

 

§ 79. 

Członek Komisji Technicznej: 
1. sprawdza przygotowanie torów, sprzętu, tarcz i urządzeń łuczniczych według wymogów niniejszego regulaminu - 

przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania oraz na żądanie zawodnika, opiekuna lub z własnej inicjatywy, 

2. bierze udział w kontroli sprzętu zawodników, 

3. dopilnowuje, aby zawodnicy strzelali z wylosowanego stanowiska, w wylosowanej kolejności i prawidłowości 

zachowań zgodnie z regulaminem łucznictwa, 

4. nadzoruje prace sędziów tarczowych lub zawodników dokonujących zapisu trafień i kontroluje prawidłowość tego 

zapisu, 

5. decyduje ostatecznie o wartości trafienia, 

6. współpracuje z kierownikiem strzelań i komisją klasyfikacyjną, 

7. nadzoruje przebieg rozgrzewki specjalnej lub strzelań treningowych. 

 

 Rys. 79.1 Obszar obserwacji sędziego z  K.T 

 

 Rys. 79.2  Komisja sędziowska - techniczna 

 



 

 

 

 



 

 

 

§ 80. 

Członek Komisji Klasyfikacyjnej: 
1. sprawdza prawidłowość wypełnienia metryczki pod względem formalnym i rachunkowym, 

2. klasyfikuje wyniki, 

3. współdziała   w    opracowywaniu   dziennych   i    końcowych   komunikatów klasyfikacyjnych, 

4. nanosi wynik „z przeniesienia” na następną metryczkę, 

5. wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego komisji. 

 

§ 81. 

Sędzia Tarczowy 

1. dokonuje oceny trafień w tarczy i wpisuje wyniki trafień do metryczki, 

2. na bieżąco sumuje wyniki poszczególnych serii, odległości i konkurencji, oblicza ilość trafień w pole o warości   

10 pkt. i w pole „X”, 

3. zakreśla przestrzeliny w tarczy, 

4. dostarcza metryczki komisji klasyfikacyjnej w celu sprawdzenia ich po każdej serii i po zakończeniu strzelań na 

daną odległość. 

5. Funkcję sędziego tarczowego mogą spełniać zawodnicy strzelający do tej samej tarczy (przy wielu 

tarczach na podkładzie zawodnicy strzelający do tej samej maty łuczniczej).zapisy na metryczkach 

zawodniczych dokonuje wybrany przez strzelających do tej samej maty zawodnik,który Swe 

wyniki zapisuje jako pierwszy. 

6. Za prawidłowość zapisów odpowiedzialni są wszyscy strzelający do tej samej tarczy (w przypadku 

stwierdzenia przez sędziego Komisji Technicznej błędnych zapisów zawodnicy podlegaja karze do 

wykluczenia ztych zawodow włącznie )  
 

XII. ZAWODNICY. 
 

§ 82 

1. Barwy organizacji może reprezentować jedynie zawodnik potwierdzony dla tej organizacji przez Okręgowy 

Związek Łuczniczy. 

2. Zasady zgłaszania i potwierdzania zawodników regulują odrębne przepisy. 

 

§ 83 

1. Zawodnika dopuszcza się do udziału w zawodach, o ile spełnia   on warunki przewidziane w szczegółowym 

regulaminie zawodów, a ponadto posiada:  

a/ dokument lekarski stwierdzający zdolność do udziału w zawodach potwierdzony przez uprawnionego lekarza 

medycyny sportowej lub Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej,  

b/ licencję zawodnika aktualną na dany rok określoną przez PZŁucz. odrębnymi przepisami. 

2. Okresy ważności badań lekarskich dla zawodników określają odrębne przepisy. 

3. Przy orzekaniu o ważności badań lekarskich decyduje pełna data urodzenia zawodnika. 

4. Kontrolę sprzętu zawodników i ubioru sportowego (klubami – w obecności ich kierowników lub trenerów) 

przeprowadza przed rozpoczęciem zawodów Komisja Techniczna.  

Zawodnik który: 

– nie zgłosi się w określonym czasie i miejscu do zarządzonej kontroli, 

– lub uzyska negatywną ocenę kontroli sprzętu,  

– lub nie ma ubioru sportowego zgodnego z wymogami określonymi w §93, 

nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach (zostanie skreślony z listy startowej zawodników).” 

§ 84. 

Do zawodów może być dopuszczony zawodnik nie stowarzyszony, o ile spełnia warunek określony w § 83.1.a, jeżeli 

regulamin szczegółowy i odrębne przepisy PZŁucz, o tym stanowią. 

 

§ 85. 

1. W zawodach kategorii wiekowych starszych mogą startować zawodnicy kategorii wiekowych młodszych, jeżeli 

szczegółowy regulamin zawodów o tym stanowi. 

2. W zawodach młodszych kategorii wiekowych nie mogą startować zawodnicy starszych kategorii wiekowych. 

3. Przy ustalaniu kategorii wiekowej zawodnika decyduje rok urodzenia. 



 

 

 

 

XIII. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW. 
 

§ 86. 

1. Zgłoszenia do udziału w zawodach dokonuje się na obowiązujących drukach. Zgłoszenia dokonane 

telefonicznie lub telegraficznie należy potwierdzić pismem przed rozpoczęciem zawodów. 

2. Zgłoszenie przesyła się do organizatora zawodów listem poleconym w terminie ustalonym szczegółowym 

regulaminem. 

3. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

 

§ 87. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

1. nazwę i adres organizacji zgłaszającej uczestnictwo w zawodach, 

2. nazwę zawodów, których zgłoszenie dotyczy, 

3. wykaz zawodników z wyszczególnieniem nazwiska, imienia, roku urodzenia i konkurencji strzelań w jakiej 

zawodnik ma wziąć udział, 

4. imienne składy zespołów, o ile organizacja posiada więcej niż jeden zespół, 

5. imienny wykaz kierownictwa ekipy (kierownika, trenera, instruktora). 

 

§ 88. 

1. Gdy w danych zawodach klub wystawia więcej niż jeden zespół, składy zespołów muszą być przed rozpoczęciem 

zawodów podane przez kierownika / trenera ekipy i pozostają niezmienne przez cały czas trwania zawodów. 
2. Jeżeli został podany skład 4-osobowy zespołu, to dla celów rankingu (rozstawienie na drabince rozgrywek) po 

rundzie kwalifikacyjnej zalicza się 3 najwyższe wyniki zawodników tego zespołu. 

3. We wszystkich rundach eliminacyjnych i finałowych, zespół musi startować w tym samym składzie osobowym. 

Ostateczny skład zespołu, który zakwalifikował się do rundy eliminacyjnej musi być podany przez kierownika / 

trenera ekipy co najmniej na pół godziny przed strzelaniami tej rundy. 

 

§ 89. 

W razie nie nadesłania zgłoszenia w przewidzianym terminie, zawodnicy mogą być dopuszczeni do strzelań za zgodą 

sędziego głównego i organizatora zawodów, przy spełnieniu warunków § 83.1. i szczegółowego regulaminu zawodów. 

 

§ 90. 

Zezwala się na start zawodnika nie umieszczonego uprzednio w wykazie, w zamian zawodnika zgłoszonego, z zastrzeżeniem, że 

zawodnik ten musi odpowiadać tym samym warunkom uczestnictwa (płeć, kategoria wiekowa), o ile regulamin szczegółowy nie 

stanowi  inaczej. 

 

§ 91. 

Złożenie dokumentów uprawniających zawodników do udziału w zawodach dokonuje się w terminie i miejscu ustalonym 

przez organizatora. 

 

§ 92. 

Za uchybienia w procedurze zgłaszania zawodników i składaniu dokumentów, może być zastosowana kara, określona  

w regulaminie szczegółowym zawodów. 



 

 

 

 

XIV. UBIÓR UCZESTNIKÓW ZAWODÓW. 
 

§ 93. 

1. Zawodnicy poszczególnych klubów lub drużyn biorących udział w zawodach, muszą być jednolicie ubrani.  

W przypadku braku jednolitego stroju klubowego obowiązuje ubiór w kolorze białym. 

2. Elementami jednolitego ubioru zawodników są: obuwie, skarpety, spódnica, spodnie, koszula, bluza. 

3. Podczas zawodów kobiety mogą nosić dresy, spódnice, spódnico-spodnie, 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, przepis ten nie 

obowiązuje kobiet.. 

4. Podczas trwania zawodów wszyscy zawodnicy muszą nosić obuwie sportowe (kryte). 

 

§ 94. 

Zawodnik podczas strzelania musi mieć przytwierdzony do koszulki emblemat/napis z tyłu na koszulce nazwy klubu 

(federacji), których barwy reprezentuje. 

 

§ 95. 

Zawodnik winien posiadać przypięty na plecach numer startowy zawierający numer stanowiska i literę wskazującą kolejność 

strzelania. 

 

§ 96. 

W przypadku złych warunków atmosferycznych, za zgodą komisji technicznej, zawodnicy mogą występować  

w niejednolitych strojach sportowych z obowiązkiem przytwierdzenia numeru startowego. 

 

§ 97. 

Sędziów obowiązuje w zasadzie ubiór w kolorze białym lub określonym przez Kolegium Sędziów PZŁucz.  

 

§ 98. 

Sędziowie, kierownicy, trenerzy, instruktorzy, organizatorzy winni nosić podczas zawodów plakietki, identyfikatory lub 

opaski funkcyjne. 

 

§ 99. 

Uczestników zawodów odnośnie ubiorów obowiązują wymogi zawarte w §93 niniejszego regulaminu. 



 

 

 

 

XV. LOSOWANIE STANOWISK. 
 

§100. 

1. Losowanie stanowisk i kolejności strzelania dokonuje przed zawodami organizator zawodów. W przypadku braku 

opracowanej listy startowej przez organizatora, listę startową sporządza sędzia główny zawodów. 

2. Losowanie odbywa się oddzielnie dla poszczególnych grup zawodników (płeć, kategoria wiekowa, kluby, organizacje). 

 

§101. 

1. Przebieg losowania jest następujący: 
2. Losuje  się nazwę klubu przydzielając mu taką ilość miejsc na kolejnych stanowiskach jaka wynika z ilości 

zgłoszonych zawodników. Następnie losuje się dalsze kluby, aż do wyczerpania wszystkich stanowisk przewidzianych 

dla danej grupy w kolejności „A”. Analogicznie postępuje się przy losowaniu stanowisk w kolejności „B” „C” i „D” 

Od powyższej procedury dopuszcza się odstępstwa o ile będzie to zasadne.  

3. Rozstawienie imienne zawodników na stanowiskach odbywa się według kolejności z listy zgłoszeń danego klubu 

(organizacji). 

4. W rundach eliminacyjnych i finałowych Olimpijskiej Rundy WA zawodnicy strzelają na stanowiskach wynikających z 

zajętych miejsc w poprzednich etapach strzelań. 

 

§102. 

Lista startowa musi być podana do wiadomości uczestników zawodów przed rozpoczęciem strzelań próbnych lub strzelań 

treningowych. 

 

§103. 

Komisja Techniczna może ze względów organizacyjnych dokonać przesunięć zawodników na inne stanowisko przed 

rozpoczęciem strzelań próbnych lub strzelań treningowych. 



 

 

 

 

XVI. KONKURENCJE STRZELAŃ ŁUCZNICZYCH. 
 

§104. 

W łucznictwie przeprowadza się strzelania konkursowe i strzelania specjalne. 

 

§105. 

Strzelania konkursowe odbywają się w następujących konkurencjach. 

 

Tory otwarte. 

1.  Runda WA – po 36 strzał z każdej odległości. 

a) Seniorzy, Juniorzy: 

- 90, 70m – tarcze o średnicy 122 cm 

- 50, 30m – tarcze o średnicy 80 cm 

b) Seniorki, Juniorki, Juniorzy Młodsi (Kadeci): 

- 70, 60m – tarcze o średnicy 122cm 

- 50, 30m – tarcze o średnicy 80cm 

c) Juniorki Młodsze (Kadetki): 

- 60, 50m – tarcze o średnicy 122cm 

- 40, 30m – tarcze o średnicy 80cm 

d) Rundę WA rozpoczyna się od strzelania z odległości najdalszej. 

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia Rundy WA od strzelenia z odległości najbliższej. 
e) Trójkątne zestawy tarcz o średnicy 80cm powinny być używane podczas strzelań z odległości 30 metrów. 

2.  Podwójna Runda WA  
2 FITA składa się z dwóch Rund WA. 

3. 1/2 Rundy WA – składa się z 18 strzał strzelanych z każdej odległości Rundy FITA. 

4.  Runda „900” – składa się z 30 strzał strzelanych z każdej odległości  60,50,40m do tarcz o średnicy 122 cm. 

5.  Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

 

a) Runda Eliminacyjna – uczestniczyć może do 128 zawodników rozstawionych parami na „drabince” według miejsc 

zajętych w rundzie kwalifikacyjnej (określonej w regulaminie zawodów startuje 104 zawodników ztym iż w 

rundach 1/48 i 1/24 startują zawodnicy którzy zajęli pozycje 9 – 104 ,zawodnicy którzy po rundzie kwalifikacyjnej 

zajmowali pozycje 1 – 8 włączają się do rywalizacji w w rundzie eliminacyjnej 1/16 ).  

Zawodnicy strzelają pojedynki (w  zależności od ilości zawodników: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8 rudny 

eliminacyjnej)składające się: z serii po 3 strzały.((dopuszcza się strzelanie z wolnymi przejściami 

1/48,1/24,1/16,1/8,1/4,1/2,finały  -- strzelania takie prowadzone są aby uniknąć drastycznej różnicy 

umiejętności,zawodnicy którzy w rundzie klasyfikacyjnej rozpoczynają strzelania od 1/16 eliminacji, w rundzie 

1/48startują zawodnicy od miejsca 9 –104 ,  i dalej jak wynika z drabinki rozstawień. Para zawodników w 

pojedynku to zawodnicy których suma lokat po rundzie kwalifikacyjnej wynosi : w 1/48 –113 , w 1/24 – 65  ,w 

1/16 –33 z tym iż w tej rundzie startują już zawodnicy którzy zajęli lokatę1-8 ) zwycięża zawodnik który pierwszy 

uzyska 6 pkt ( w przypadku remisu 5 : 5 zarządza się baraż jedną strzałą,gdy zawodnicy osiągną wynik 

punktowy jednakowy decyduje odległość od środka tarczy,jeżeli nie jesteśmy w stanie po pomiarze ocenić  

która strzała jest bliższa,zarządzany jest dodatkowy baraż .  
b) Runda Finałowa  - uczestniczy najlepszych 8 zawodników pozostałych z Rundy Eliminacyjnej: 

- 1/4 finału z udziałem 8 zwycięzców rozgrywek 1/8, 

- 1/2 finału z udziałem 4 zwycięzców rozgrywek 1/4, 

- pojedynek o III miejsce z udziałem przegranych w rozgrywkach 1/2, 

- pojedynek o I miejsce z udziałem zwycięzców rozgrywek 1/2. 

W Rundzie Finałowej zawodnicy strzelają pojedynki składające się z serii po 3 strzały. 

c) Indywidualna Olimpijska Runda WA na torach otwartych odbywa się z odległości:  

- 70m – 2x 36strzały - tarcze o średnicy 122cm – Seniorki, Seniorzy, Juniorki, Juniorzy,  

- 60m – 2x 36strzały - tarcze o średnicy 122 cm – Juniorki Młodsze (Kadetki), Juniorzy Młodsi (Kadeci). 

d) Dopuszcza się tzw. „Wolne Przejścia”. Nie ma limitu ilościowego zawodników, ażeby rozegrać odpowiednią rundę 

eliminacji lub finałów – pozostaje to w  kwestii organizatora zawodów (określa regulamin zawodów). 

e) Wyniki zawodników, którzy mają wolne przejścia, lub których przeciwnicy wycofali się z zawodów nie są 

notowane. Przechodzą oni do następnej rundy, ale muszą uprzednio zgłosić sędziemu komisji technicznej gotowość 

do dalszych strzelań. Mogą oni trenować na specjalnie wyznaczonych torach treningowych, lub pozostałym miejscu 

torów na którym odbywają się zawody, zgodnie z sygnałami podawanymi przez kierownika strzelań. 



 

 

 

f) Zawodnicy w rundach eliminacyjnych i finałowych Indywidualnej Olimpijskiej Rundy WA strzelają każdy do 

swojej oddzielnej tarczy, jednak z uwagi na warunki organizacyjne dopuszcza się wyjątkowo, ażeby rozgrywka 

pomiędzy dwoma zawodnikami odbywała się do jednej wspólnej tarczy. 

g) O przydzieleniu stanowisk (z prawej lub lewej stronie) decyduje miejsce rozstawienia o drabince zawodników. 

Zawodnik, który w drabince znajduje się wyżej strzela z lewej strony. 
h) W rundach finałowych, lub tylko w pojedynkach o III i I miejsce (w zależności od postanowień szczegółowego 

regulaminu zawodów) zawodnicy w każdym pojedynku strzelają na przemian. 

i) W strzelaninach na przemian zawodnik, który zajął wyższe miejsce w rundzie kwalifikacyjnej decyduje  

o kolejności strzelań podczas pierwszej serii pojedynku. W kolejnych seriach pojedynku, zawodnik z niższym 

wynikiem danego pojedynku zaczyna strzelania jako pierwszy. W przypadku remisu zawodnik, który rozpoczął 

pierwszą serię pojedynku zaczyna strzelać jako pierwszy. 

 

6.  Runda WA 60 
Runda WA 60 – Juniorki Młodsze (Kadetki), Juniorzy Młodsi (Kadeci) składa się z 72 strzał strzelanych z odległości 

60 metrów do tarczy o średnicy 122cm. 

7.  Runda WA 70 – Seniorki, Seniorzy, Juniorki, Juniorzy.  

Runda WA 70 składa się z 72 strzał strzelanych z odległości 70 metrów do tarczy o średnicy 122cm. 

8.  Zespołowa Olimpijska Runda WA 
a) Zespół składa się z 3 lub 4 zawodników. 

Wszyscy członkowie zespołu muszą wcześniej brać udział w rundzie kwalifikacyjnej. 

b) Runda Eliminacyjna – uczestniczyć może 16 najlepszych zespołów (chyba, że szczegółowy regulamin zawodów 

stanowi inaczej, na przykład: dopuszcza inną określoną ilość, lub wszystkie zgłoszone zespoły), rozstawionych 

parami na „drabince” według rankingu ustalonego na podstawie sumy wyników uzyskanych przez  

3 zawodników w rundzie kwalifikacyjnej. Skład zespołu w każdym przypadku musi być zgłoszony pisemnie 

przed rozpoczęciem indywidualnych strzelań konkursowych. Z każdego klubu mogą uczestniczyć 3 zespoły.  

Pojedynki rozgrywane są równocześnie i składają się z setów po 6 strzał (po 2 strzały w serii na zawodnika). 

Pojedynek eliminacyjny parami wygrywa zespół, który pierwszy osiągnie wynik: 6 do 0pkt., 6 do 2pkt., 6 do 4pkt., 

7 do 1pkt., 7 do 3pkt., 6 do 5pkt – w przypadku barażu przy stanie 5 do 5pkt.  

Zespół może startować tylko w składzie uprzednio zgłoszonym. W przypadku stwierdzenia startu w zespole 

zawodnika nieuprawnionego zespół ten będzie zdyskwalifikowany – nie zostanie sklasyfikowany  

w rozgrywkach Zespołowej Olimpijskiej Rundy WA danych zawodów. 
c) Runda Finałowa – uczestniczą najlepsze 4 zespoły pozostałe po rundzie eliminacyjnej: 

- 1/2 finału z udziałem 4 zwycięskich zespołów rozgrywek 1/4,  

- pojedynek o III miejsce z udziałem zespołów przegranych w 1/2,  

- pojedynek o I miejsce z udziałem zwycięskich zespołów rozgrywek 1/2. 

W Rundzie Finałowej zespoły strzelają pojedynki składające się z setów - serii po 6 strzał (po 2 strzały w serii na 

zawodnika).Do uzyskania 5 pkt ,w sytuacji remisu 4 : 4 wykonywany jest baraż w którym każdy zawodnik oddaje 

po jednym strzale. 

d) Zespołowa Olimpijska Runda WA na torach otwartych odbywa się z odległości:  

- 70 metrów - tarcze o średnicy 122cm – Seniorki, Seniorzy, Juniorki, Juniorzy,  

- 60 metrów - tarcze o średnicy 122cm – Juniorki Młodsze (Kadetki), Juniorzy Młodsi (Kadeci). 

e) W każdej serii rundy eliminacyjnej i finałowej strzelać może tylko 3 zawodników zespołu. 

      Jeżeli do zespołu zgłoszono 4 zawodników, to zespół może zmienić zawodnika w każdej chwili między seriami. 

f) Dopuszcza się tzw. „Wolne Przejścia”. Nie ma limitu ilościowego zespołów, ażeby rozegrać odpowiednią rundę 

eliminacji lub finałów – pozostaje to w kwestii organizatora zawodów - określa regulamin zawodów. 

g) Wyniki zespołów, które mają wolne przejścia, lub których przeciwnicy wycofali się z zawodów nie są 

notowane. Przechodzą do następnej rundy, ale muszą uprzednio zgłosić sędziemu komisji technicznej gotowość 

do dalszych strzelań i mogą trenować na specjalnie wyznaczonych torach treningowych, lub pozostałym miejscu 

torów na którym odbywają się zawody, zgodnie z sygnałami podawanymi przez kierownika strzelań. 

h) O przydzieleniu stanowisk (z prawej lub lewej stronie) decyduje miejsce rozstawienia w drabince zespołów. 

Zespół, który na drabince znajduje się wyżej strzela z lewej strony. 

i)  Przed rozpoczęciem pojedynku zawodnicy obu zespołów (po 3 zawodników) znajdują się za linią jednego 

metra. Jeżeli w zespole jest czwarty zawodnik to musi on oczekiwać w polu za miejscem dla trenera. 

j)  W rundach finałowych, lub tylko w pojedynkach o III i I miejsce (w zależności od postanowień 

szczegółowego regulaminu zawodów) zespoły w każdym pojedynku strzelają na przemian. 

k) Jeżeli zespoły strzelają pojedynek na przemian, to zawodnicy zespołu, który zajął wyższe miejsce w rundzie 

kwalifikacyjnej decydują o kolejności strzelań podczas pierwszej serii pojedynku. W kolejnych seriach 

pojedynku, zespół który uzyskał niższy wynik w pojedynku rozpoczyna strzelanie. Jeżeli w danej serii następuje 

remis, to zespół który rozpoczął pierwszą serię rozpoczyna strzelanie. Po wystrzeleniu przez zawodników 

jednego zespołu trzech strzał i wycofaniu się zawodnika poza linię jednego metra zegar odmierzający czas 

danemu zespołowi zostaje  zatrzymany i wyświetla czas pozostały do zakończenia serii. Po wyświetleniu 

wyniku ostatniej strzały poprzedniego zespołu rozpoczyna się odmierzanie czasu kolejnemu zespołowi, 



 

 

 

zawodnik tego zespołu może przekroczyć linię jednego metra i może rozpocząć strzelanie. Powyższa sekwencja 

jest powtarzana aż zespoły nie wystrzelą po 6 strzał, lub przyznany im czas nie upłynie. 

9. Konkurencja Mikstów 
a) Zespół 2 osobowy składa się z 1 zawodniczki i 1 zawodnika. 

     Uczestnicy zespołu muszą wcześniej brać udział w rundzie kwalifikacyjnej. 

b) Runda Eliminacyjna – uczestniczyć może 16 najlepszych mikstów rozstawionych parami na „drabince” według 

rankingu ustalonego na podstawie sumy wyników uzyskanych przez zawodnika i zawodniczkę w rundzie 

kwalifikacyjnej. Skład osobowy mikstu w każdym przypadku musi być zgłoszony pisemnie przed rozpoczęciem 

indywidualnych strzelań konkursowych. Z każdego klubu mogą uczestniczyć maksymalnie 3 miksty.  

Pojedynki rozgrywane są równocześnie i składają się z setów - serii 4 strzałowych (po 2 strzały w serii na 

zawodniczkę i zawodnika). 

Mikst może startować tylko w składzie uprzednio zgłoszonym. W przypadku stwierdzenia startu w zespole 

zawodnika nieuprawnionego zespół ten będzie zdyskwalifikowany – nie zostanie sklasyfikowany  

w rozgrywkach danych zawodów. 
c) Runda Finałowa – uczestniczą najlepsze 4 zespoły pozostałe po rundzie eliminacyjnej: 

- 1/2 finału z udziałem 4 zwycięskich zespołów rozgrywek 1/4,  

- pojedynek o III miejsce z udziałem zespołów przegranych w 1/2,  

- pojedynek o I miejsce z udziałem zwycięskich zespołów rozgrywek 1/2. 

W Rundzie Finałowej zespoły strzelają pojedynki składające się z serii po 4 strzały (po 2 strzały w serii na 

zawodniczkę i zawodnika). Do uzyskania 5 pkt ,w sytuacji remisu 4 : 4 wykonywany jest baraż w którym 

zawodniczka i zawodnik oddaje po jednym strzale. 

d) Strzelania konkurencji mikstów na torach otwartych odbywa się z odległości:  

- 70 metrów - tarcze o średnicy 122cm – Seniorki, Seniorzy, Juniorki, Juniorzy,  

- 60 metrów - tarcze o średnicy 122cm – Juniorki Młodsze (Kadetki), Juniorzy Młodsi (Kadeci). 

e) Dopuszcza się tzw. „Wolne Przejścia”. Nie ma limitu ilościowego mikstów, ażeby rozegrać odpowiednią rundę 

eliminacji lub finałów – pozostaje to w kwestii organizatora zawodów (określa regulamin zawodów). 

f) Wyniki mikstów, które mają wolne przejścia, lub których przeciwnicy wycofali się z zawodów nie są notowane. 

Przechodzą do następnej rundy, ale muszą uprzednio zgłosić sędziemu komisji technicznej gotowość do 

dalszych strzelań i mogą trenować na specjalnie wyznaczonych torach treningowych lub pozostałym miejscu 

torów na którym odbywają się zawody, zgodnie z sygnałami podawanymi przez kierownika strzelań. 

g) O przydzieleniu stanowisk z prawej lub lewej stronie decyduje miejsce rozstawienia w drabince mikstów.  

Mikst, który na drabince znajduje się wyżej strzela z lewej strony. 

h) Przed rozpoczęciem pojedynku zawodnicy obu mikstów (po 2 zawodników) znajdują się za linią jednego metra.  

i) W rundach finałowych, lub tylko w pojedynkach o III i I miejsce (w zależności od postanowień szczegółowego 

regulaminu zawodów) miksty w każdym pojedynku strzelają na przemian. 

j) Jeżeli miksty strzelają pojedynek na przemian, to zawodnicy mikstu, który zajął wyższe miejsce w rundzie 

kwalifikacyjnej decydują o kolejności strzelań podczas pierwszej serii pojedynku. W kolejnych seriach 

pojedynku mikst, który uzyskał niższy wynik w pojedynku rozpoczyna strzelanie. Jeżeli w danej serii następuje 

remis, to mikst który rozpoczął pierwszą serię rozpoczyna strzelanie. Po wystrzeleniu przez zawodników 

jednego mikstu dwóch strzał i wycofaniu się zawodnika poza linię jednego metra zegar odmierzający czas 

danemu mikstowi zostaje zatrzymany i wyświetla czas pozostały do zakończenia serii. Po wyświetleniu wyniku 

ostatniej strzały poprzedniego mikstu rozpoczyna się odmierzanie czasu kolejnemu mikstowi, zawodnik tego 

mikstu może przekroczyć linię jednego metra i może rozpocząć strzelanie. Powyższa sekwencja jest powtarzana 

aż miksty nie wystrzelą po 4 strzały lub przyznany im czas nie upłynie. 

 

 

10.  Młodzicy. ---starsi 15 lat ,młodsi 13-14 lat 

Starsi - 15 lat: 

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

- 50m – tarcze o średnicy 122 cm 

- 30m – tarcze o średnicy 80 cm. 

b) Konkurencja Ł-2B 
tj. 2x(50m + 30m) 

Młodsi – 13-14 lat: 

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

- 40m – tarcze o średnicy 122 cm 

- 30m – tarcze o średnicy 80 cm. 

b) Konkurencja Ł-2B 
tj. 2x(40m + 30m) 

 

 



 

 

 

11.  Dzieci. 

a) Konkurencja Ł-CD 
Po 18 strzał (6 serii po 3 strzały) z każdej odległości. 

- 25, 20m – tarcze o średnicy 122 cm 

- 15, 10m – tarcze o średnicy 80 cm. 

 

Zawody rozgrywane w hali. 

12.  Halowa Runda WA 18 metrów. 
Halowa Runda WA 18 metrów składa się z 60 strzał (20 serii po 3 strzały) strzelanych z odległości 18 metrów do 

zestawów potrójnych tarcz – 3x”10-6”, tarcz o średnicy dziesiątki 4cm lub do tarcz o średnicy 40cm – konkurencja 

młodzików, juniorów młodszych. 

13.  Halowe Rundy Pojedynkowe. 
Halowe Rundy Pojedynkowe rozgrywane są do potrójnych zestawów tarcz – „10-6” o średnicy dziesiątki 4cm  

i składają się z: 

a) Rundy Eliminacyjnej - w której bierze udział 32 najlepszych zawodników, którzy rozstawieni są parami na 

„drabince” według miejsc zajętych w rundzie kwalifikacyjnej (określonej w regulaminie zawodów).Zawodnicy 

strzelają serię pojedynków składających z setów - serii po 3 strzały, max 5 wg zasad strzelań pojedynków 

setowych do uzyskania 6 „dużych punktów” (za wygraną serie 2pkt za remis 1pkt  

W przypadku remisu strzela się baraż 1 strzałą a jeśli nie ma rozstrzygnięcia punktowego mierzymy odległość 

do strzały od środka tarczy, strzała bliżej centralnego punktu jest zwycięska) 

 

14.  Procedura strzelania Halowej Rundy Eliminacyjnej WA. 
Strzelania Halowej Rundy Eliminacyjnej odbywają się w następujący  sposób: 

a) 1/16 Eliminacji. Na początku kobiety strzelają swoje pojedynki do 16 mat, następnie mężczyźni strzelają swoje 

pojedynki do tych samych mat. Po tych pojedynkach po 4 maty z każdej strony są wynoszone, pozostaje 8 mat 

na środku torów. 

b) 1/8 Eliminacji. Na początku kobiety strzelają swoje pojedynki do 8 mat, następnie mężczyźni strzelają swoje 

pojedynki do tych samych mat. Po tych pojedynkach dwie środkowe maty są przesuwane na końce, tworząc 

dwie grupy po 4 maty. 

c) W razie potrzeby kobiety i mężczyźni mogą strzelać swoje pojedynki jednocześnie, ale należy wówczas 

podwoić liczbę mat. Należy też zapewnić przerwy odpowiedniej długości. 

15.  Strzelanie Rund Finałowych. 

a) Ćwierćfinały: pozostałe 8 kobiet i 8 mężczyzn zajmują odpowiednie stanowiska po lewej lub prawej stronie od 

linii podziału na środku torów i strzelają swoje  pojedynki w tym samym czasie. Następnie 4 zewnętrzne maty 

są usuwane. 

b) Półfinały: pozostałe 4 kobiety i 4 mężczyźni zajmują odpowiednie stanowiska po lewej i po prawej stronie od 

linii podziału na środku torów strzelają swoje  pojedynki strzelane jednocześnie. 

c) Pojedynki o III miejsce – Brązowy Medal: jak opisano wyżej. 

d) Pojedynek o I miejsce – Finał o Złoty Medal: najpierw kobiety, potem mężczyźni strzelają swoje  pojedynki. 

16.  Podczas strzelań Zespołowej Rundy w hali  
każdy zespół strzela seriami po 6 strzał ( po 2 strzały w serii na zawodnika). Każdy zespół strzela do dwóch zestawów 

potrójnych tarcz, po jednym środku dla każdej strzały. Członkowie zespołu mogą dowolnie wybierać środek tarczy do 

którego strzelają, oraz mogą strzelać swoje dwie strzały w dowolnej kolejności. 

17.  Halowa Zespołowa Runda Eliminacyjna i Finałowa. 

a) Zespół składa się z 3 lub 4 zawodników. Wszyscy członkowie zespołu muszą wcześniej brać udział w 

rundzie kwalifikacyjnej.  
b) Runda Eliminacyjna – uczestniczyć może 16 najlepszych zespołów (chyba, że szczegółowy regulamin zawodów 

stanowi inaczej), rozstawionych parami na „drabince” według rankingu ustalonego na  podstawie sumy 

wyników uzyskanych przez 3 zawodników w rudzie kwalifikacyjnej. Skład zespołu w każdym przypadku musi 

być zgłoszony pisemnie przed rozpoczęciem indywidualnych strzelań konkursowych. Pojedynki rozgrywane są 

równocześnie i składają się z 4 serii po 6 strzał (po 2 strzały w serii na zawodnika), z odległości 18 metrów. 

c) Runda Finałowa – uczestniczą najlepsze 4 zespoły pozostałe po rundzie eliminacyjnej: 
- 1/2 finału z udziałem 4 zwycięskich zespołów rozgrywek 1/4, 

- pojedynek o III miejsce z udziałem zespołów przegranych w 1/2, 

- pojedynek o I miejsce z udziałem zwycięskich zespołów w 1/2. 

W Rundzie Finałowej zespoły strzelają pojedynki składające się z 4 serii po 6 strzał (po 2 strzały w serii na 

zawodnika), z odległości 18 metrów. 

d) W każdej serii rundy eliminacyjnej i finałowej strzelać może tylko 3 zawodników zespołu. Jeżeli do zespołu 

zgłoszono 4 zawodników, to zespół może zmienić zawodnika w każdej chwili między seriami. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

XVII. PRZEPISY STRZELAŃ KONKURSOWYCH. 
 

§107. 

W zależności od postanowień regulaminu szczegółowego zawodów: 

1. Runda   WA   (Ł-AB) może być strzelana  w ciągu jednego dnia lub dwóch kolejnych dni. 

2. Podwójna runda WA (Ł-2AB) może być strzelana w ciągu dwóch lub czterech kolejnych dni. 

3. 1/2 Rundy WA i Runda „900” jest strzelana jednego dnia. 

4. Olimpijska Runda WA może być strzelana w ciągu dwóch lub trzech dni. 

5. Konkurencja 18 m na hali może być strzelana w ciągu jednego lub dwóch dni. 

6. Runda Olimpijska w Hali strzelana jest w ciągu jednego lub dwóch dni. 

7. Konkurencję Ł-B młodzicy strzelają w ciągu jednego dnia, Ł-2B - w ciągu dwóch dni. 

8. Konkurencję Ł-CD dzieci - strzelają w ciągu jednego dnia. 

9. Konkurencja 2x50m – łuki bloczkowe – strzelana w ciągu jednego lub dwóch dni.  

 

§108. 

Oprócz osób trwale upośledzonych, zawodnicy muszą strzelać   z pozycji stojącej, bez 

jakiegokolwiek oparcia dla ciała, na nogach rozstawionych po obu stronach linii strzelań 

lub z obiema stopami na linii strzelań. 

Napinanie i zwalnianie cięciwy odbywa się wyłącznie przy użyciu rąk i tylko na linii strzelań. 
 

§109. 

1. Strzelania na wszystkie odległości odbywają się w jednym kierunku i rozpoczynają się od odległości 

najdłuższej. 

2. Dopuszcza się możliwość strzelania Rundy WA od odległości najkrótszych do najdłuższych. 

 

§110. 

1. Na torach łuczniczych w przeddzień zawodów należy umożliwić zawodnikom odbycie co najmniej 

dwugodzinnego treningu, chyba że regulamin szczegółowy zawodów stanowi inaczej. 

2. Trening prowadzi kierownik strzelań, który czuwa nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. 
 

§111. 

1. Każdego dnia przed rozpoczęciem strzelania konkursowego zawodnicy mają prawo wystrzelić dowolną ilość 

strzał w ciągu 45 minut - w czasie trwania „otwartych torów” na tę odległość, jaka rozpoczyna strzelania  

w danym dniu. Wyniki tych strzał nie liczą się. 

2. O ile warunki organizacyjne na to pozwalają a regulamin szczegółowy o tym stanowi, nie strzela się serii próbnych, 

a oficjalne tory udostępnia się do strzelań treningowych na godzinę przed rozpoczęciem strzelań konkursowych. 

Strzelania treningowe muszą się kończyć się minimum 5 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

3. Jeżeli jednego dnia strzela się całą Rundę WA lub inną konkurencję - to popołudniowe strzelania konkursowe 

rozpoczyna się jedną serią próbną z dowolną ilością strzelanych strzał w czasie regulaminowym, przeznaczonym na 

odbycie jednej serii konkursowej (na tę odległość, która będzie strzelana po południu jako pierwsza). 
 

§ 112. 

1. Strzelania treningowe odbywają się pod kontrolą kierownika strzelań. Gdy tory są małe a strzela duża liczba 

zawodników, kierownik strzelań może wydłużyć czas na wystrzelenie serii podczas strzelań treningowych lub 

zarządzić strzelania treningowe na dwie kolejki (A,B). Zawodnicy, którzy podczas strzelań treningowych nie 

podporządkują się sygnałom kierownika strzelań, mogą być wykluczeni ze strzelań treningowych. 

2. W dniach, w których strzela się rundy eliminacyjne i finałowe OR WA, dopuszcza się strzelania treningowe na 

torach treningowych lub na torach oficjalnych w miejscach wydzielonych przez organizatora - dla zawodników i 

zespołów, które oczekują na swoje mecze. 



 

 

 

 

§113. 

1. Zawodnicy strzelają po 3 strzały w każdej serii. 

2. Na każdej odległości długiej (Ł-A) zawodnicy mogą strzelać seriami po 6 strzał w każdej serii. 
 

§114. 

Podczas strzelania na odległości długie zawodnicy udają się do tarcz po odstrzeleniu sześciu strzał, natomiast podczas 

strzelania na odległości krótkie, po odstrzeleniu trzech strzał, z wyjątkiem rund finałowych OR FITA, gdzie ocena wyników 

następuje po każdych trzech strzałach. 
 

§115. 

1. Kolejność strzelania zawodników na stanowisku jest następująca: 
a. przy dwóch: A-B  B-A  A-B   itd., 

b. przy trzech A-B-C  C-A-B  B-C-A   itd., 

c. przy czterech AB-CD  CD-AB  AB-CD   itd. 

W pierwszym pojedynku Olimpijskiej Rundy WA, zawodnik lub zespół wyżej sklasyfikowany w rundzie 

kwalifikacyjnej strzela do prawej tarczy. Jeżeli dwóch zawodników strzela w meczu do tej samej tarczy, generalnie 

obowiązuje zasada, że zawodnik wyżej sklasyfikowany stoi z prawej strony. Za zgodą obu zainteresowanych 

można odstąpić od tej zasady. 

2. Wyłonienie kolejności strzelań w strzelaniu naprzemiennym OR WA, następuje w drodze losowania monetą. Sędzia 

KT pyta zawodnika, który osiągnął lepszy wynik w rundzie eliminacyjnej, którą stronę monety wybiera. Zawodnik 

wygrywający losowanie wybiera kolejność strzelania, a sędzia KT informuje o tym także pozostałych uczestników 

zawodów i publiczność poprzez wskazanie zwycięzcy. 

W kolejnych seriach zawodnicy strzelają w odwrotnej kolejności.  

Zawodnik lub zespół, którego przeciwnik w rozgrywkach eliminacyjnych lub finałowych Indywidualnej lub 

Zespołowej Rundy WA nie stawi się, nie może strzelać na oficjalnym boisku podczas tej serii meczów, ale musi 

zgłosić sędziemu KT gotowość do strzelań. Może on strzelać na boisku treningowym bądź na wydzielonej części 

torów, zgodnie z sygnałami podawanymi przez kierownika strzelań. Wyniki nie są notowane. W przypadku, gdy 

nie ma torów treningowych lub nie ma możliwości wyznaczenia odrębnych stanowisk na torach, zawodnik może 

strzelać na stanowisku, na którym strzelałby swój mecz. Również wtedy wyniki nie są zapisywane. 

3. Dopuszcza się strzelanie dwóch lub trzech zawodników jednocześnie na tym samym stanowisku. 

4. Przy strzelaniu na odległości długie kolejność strzelania zmienia się co sześć strzał, a na odległości krótkie co trzy 

strzały. 

5. Podczas strzelań próbnych i pierwszej serii konkursowej kolejność strzelań nie zmienia się. 

6. Kolejność strzelania na danym stanowisku może być za zgodą komisji technicznej i zainteresowanych zawodników 

chwilowo zmieniona, w celu usunięcia uszkodzenia sprzętu, udzielenia pomocy medycznej zawodnikowi itp. 
 

§116. 

1. Maksymalny czas przeznaczony na wystrzelenie jednej serii (3 strzały) wynosi 120 sekund. Dopuszcza się 

możliwość skrócenia czasu przeznaczonego na wystrzelenie jednej serii (3 strzały) przy strzelaniu na hali i na torach 

otwartych do 90 sekund, na podstawie uchwały Zarządu PZŁucz.  

2. Maksymalny czas przeznaczony na wystrzelenie jednej serii (6 strzał) wynosi 240 sekund. Dopuszcza się 

możliwość skrócenia czasu przeznaczonego na wystrzelenie jednej serii (6 strzał) przy strzelaniu na hali lub na 

torach otwartych do 150 sekund lub w innym czasie wg uchwały Zarządu PZŁucz.  

3. W zespołowej Olimpijskiej Rundzie WA drużyna składa się z trzech lub czterech zawodników. Wszyscy 

członkowie drużyny muszą wcześniej brać udział w rundzie kwalifikacyjnej. Czwarty zawodnik musi oczekiwać w 

polu za miejscem dla trenera. Jeśli zawodnik jest na wózku inwalidzkim może czekać na linii strzelań przed polem 

dla trenera. Drużyna może zmienić zawodnika w każdej chwili między seriami. Czas na wystrzelenie przez zespół 6 

strzał wynosi 120 sekund. Kolejność strzelań zawodników w zespole jest dowolna. Na linii strzelań może 

znajdować się tylko jeden zawodnik. Pozostali członkowie zespołu muszą znajdować się za linią jednego metra od 

linii strzelań i mogą tę linię przekroczyć dopiero po przekroczeniu jej przez powracającego z linii strzelań 

zawodnika. Zawodnicy mogą strzelić jedną, dwie  strzały w czasie gdy znajdują się na linii strzelań. 

4. W Olimpijskiej Rundzie WA w rundach finałowych (lub tylko w finałach o I i III miejsce w zależności od 

postanowień szczegółowego regulaminu zawodów) zawodnicy w każdej rozgrywce strzelają na przemian. Każdy 

zawodnik ma 20 sekund na wystrzelenie jednej strzały. O kolejności strzelania decyduje losowanie. 



 

 

 

5. Komisja techniczna ma prawo zwiększyć wyznaczony limit czasu, jeżeli strzelanie zostało przerwane w trakcie serii 

z ważnych przyczyn lub szczególnych warunków utrudniających strzelanie. Zmiana ta winna być ogłoszona 

uczestnikom zawodów przed jej wprowadzeniem i nie można jej dokonać w trakcie trwania serii. 

6. Strzelanie naprzemienne indywidualne i zespołowe OR WA można przeprowadzić pod warunkiem, że uczestnikom 

strzelań sygnalizuje się upływ czasu w sposób wizualny (światła, zegar itp.). W strzelaniach naprzemiennych 

zmiana strzelającego zespołu następuje po wystrzeleniu trzech strzał przez zawodników danego zespołu. Zawodnik 

może strzelić jedną, dwie, lub trzy strzały w danej zmianie. 

7. Jeżeli drużyna lub zawodnicy strzelają naprzemiennie (jedna drużyna lub jeden zawodnik w danym czasie), to musi 

być stosowany sygnał wyznaczający kolejność strzelań. 
 

§117. 

1. Jeżeli strzelanie jest kontrolowane przy użyciu świateł, to sygnalizacja świetlna i dźwiękowa jest następująca, 

światło: 

czerwone - kierownik strzelań daje dwa sygnały dźwiękowe do wejścia na linię strzelań wszystkich 

zawodników danej kolejności. 

Po 20 sekundach zapala się światło: 

zielone -  kierownik strzelań daje jeden sygnał dźwiękowy do rozpoczęcia strzelań.Po 210, 90,75 

60sekundach (w zależności od tego jaki limit czasu obowiązuje) zapala, się światło: 

żółte - oznacza to, że do zakończenia strzelania pozostało 30 sekund, oprócz rund finałowych rundy 

olimpijskiej kiedy zawodnicy strzelają naprzemiennie. 

Ponownie włączone światło: 

czerwone - oznacza, że przeznaczony na odstrzelenie serii limit czasu skończył się. Kierownik strzelań daje dwa 

sygnały dźwiękowe, nawet jeżeli zawodnicy nie wystrzelili wszystkich trzech lub sześciu strzał. 

Zawodnicy znajdujący się jeszcze na linii strzelań muszą wycofać się za linię oczekiwania i przejść 

do strefy oczekiwania. Na linie strzelań wchodzą zawodnicy następnej kolejności, czekając na zielone 

światło i jeden sygnał kierownika strzelań. 

 

 

2. Jeżeli strzelanie kontrolowane jest przy użyciu tablic, to: 

żółta jednolicie pomalowana strona tablicy jest zwrócona do zawodników i jeden sygnał dźwiękowy oznaczają 

rozpoczęcie strzelań. 

Dotyczy zawodów rangi Mistrzostw Polski: 

Po 210, 120 sekundach (w zależności od tego jaki limit czasu obowiązuje), zwraca się  do  zawodników   stronę  

tablicy pomalowaną w  żółto-czarne pasy,  co sygnalizuje, że do zakończenia limitu czasu pozostało 30 sek. 

Po 30 sekundach żółta strona tablicy i odpowiednie sygnały kierownika strzelań oznaczają koniec strzelań w danej 

kolejności lub zezwolenie na podejście zawodników do tarcz. 

Dotyczy zawodów ogólnopolskich organizowanych przez PZŁucz przy skróceniu czasu strzelania:  

Po 120, 75, 60 sekundach (w zależności od tego jaki limit czasu obowiązuje), zwraca się  do  zawodników   stronę  

tablicy pomalowaną w  żółto-czarne pasy,  co sygnalizuje, że do zakończenia limitu czasu pozostało 30 sek. 

Po 30 sekundach żółta strona tablicy i odpowiednie sygnały kierownika strzelań oznaczają koniec strzelań w danej 

kolejności lub zezwolenie na podejście zawodników do tarcz. 

 

§118. 

1. Jeżeli wszyscy zawodnicy zakończyli strzelanie i opuścili linię strzelań przed upływem wyznaczonego limitu czasu, 

kierownik strzelań natychmiast podaje stosowny sygnał wizualny i dźwiękowy. 

2. Trzy sygnały dźwiękowe są sygnałem kończącym strzelanie zezwalającym na podejście zawodników i sędziów do 

tarcz celem oceny trafień. 
 

§119. 



 

 

 

1. Seria krótkich sygnałów dźwiękowych jest sygnałem do natychmiastowego przerwania strzelania. 

2. Jeżeli strzelanie zostało przerwane w trakcie trwania serii na jej wznowienie używa się jednego sygnału 

dźwiękowego (bez czasu 20 sek. na przygotowanie). 
 



 

 

 

§120. 

1. Zawodnik stojąc na linii strzelań może podnieść rękę łuczną i napiąć łuk w kierunku tarcz dopiero po sygnale 

dźwiękowym i wizualnym podanym przez kierownika strzelań na rozpoczęcie serii. 

2. W czasie Zespołowej Olimpijskiej Rundy WA zawodnicy mogą wyjąć strzałę z kołczanu dopiero na linii 

strzelań. 
§121. 

1. Na wejście na linię strzelań na początku każdej serii oraz na dokonanie zmiany zawodników na linii strzelań 

przeznacza się 20 sek. 

2. W indywidualnych rundach eliminacyjnych i finałowych Olimpijskiej Rundy WA dojście do linii strzelań ze 

strefy oczekiwania sygnalizuje się dwoma gwizdkami, następnie po 10 sek. - l gwizdek jest sygnałem do 

rozpoczęcia strzelań. 

3. W zespołowych rundach eliminacyjnych i finałowych Olimpijskiej Rundy WA wejście zespołów do strefy 

oczekiwania sygnalizowane jest dwoma gwizdkami, następnie po 10 sek. - l gwizdek jest sygnałem na rozpoczęcie 

strzelania. 

4. Zawodnikom wchodzącym na linię strzelań po sygnale rozpoczynającym strzelanie udziela się upomnienia. 

5. Zawodnicy mogą korzystać z lornetki jedynie w przerwie miedzy poszczególnymi strzałami. Po wystrzeleniu 

ostatniej w serii strzały nie wolno lornetkować z linii strzelań, tylko poza linią oczekiwania. 

6. W Zespołowej Olimpijskiej Rundzie WA zawodnicy oraz trener znajdujący się za linią jednego metra (w 

wyznaczonych strefach), mogą obserwować strzały przez przyrządy optyczne i udzielać informacji strzelającemu 

zawodnikowi. Nie może tego uczynić zawodnik rezerwowy. 

7. Zawodnik opuszczający stanowisko, zabiera ze sobą należący do niego sprzęt z wyjątkiem przyrządu rozstawienia 

stóp. 

8. Lornetki na statywie i inne urządzenia służące do obserwacji trafień mogą być używane na linii strzelań tylko 

wtedy, gdy nie stanowią żadnej przeszkody i utrudnienia dla innych zawodników, znajdujących się na linii 

strzelań w tym czasie. 
 

§122. 

1. W przypadku uszkodzenia sprzętu, zawodnik schodzi z linii strzelań, podnosi łuk lub chorągiewkę do góry i 

sygnalizuje w ten sposób komisji technicznej przerwę w strzelaniu. 

2. Komisja techniczna, po stwierdzeniu uszkodzenia, określa czas na dokonanie naprawy oraz ilość strzał pozostałych 

do dostrzelenia. 

3. W przypadku uszkodzenia sprzętu lub przerwania strzelania z innego uzasadnionego powodu, na dostrzelenie 

jednej strzały przeznacza się czas 40 sekund. Zawodnik może otrzymać dodatkowy czas ( do 15 minut) na 

konieczną naprawę lub zmianę uszkodzonego sprzętu i musi zmieścić się w limicie dodatkowego czasu. 

4. Dostrzelenie brakujących strzał winno nastąpić po zakończeniu danej serii lub przy najbliższej sposobności, pod 

nadzorem sędziego. 

5. W rundach eliminacyjnych i finałowych Indywidualnej Olimpijskiej Rundy WA i Zespołowej Olimpijskiej Rundy 

WA nie przyznaje się dodatkowego czasu na naprawę lub zmianę uszkodzonego sprzętu. Zawodnik może opuścić 

linię strzelań i dokonać wymiany bądź naprawy sprzętu, ale musi te czynności wykonać w swoim limicie czasu 

strzelania. 
 

§123. 

1. Strzałę uważa się za nie wystrzeloną, jeśli upada lub jest źle strzelona i część jej promienia leży w obrębie strefy 

między linią strzelań i linią 3 metrów, pod warunkiem, że strzała się nie odbiła. 

2. Zawodnik strzela kolejną strzałę, a o zdarzeniu powiadamia sędziego KT. 



 

 

 

 

§ 124. 

1. W czasie trwania serii tylko zawodnicy strzelający w wyznaczonej kolejności mogą znajdować się na linii strzelań. 

Wszyscy pozostali zawodnicy pozostają za linią oczekiwania. 

2. Zawodnik, który wystrzeli swoje strzały, powinien natychmiast wycofać się za linię oczekiwania. 
 

§ 125. 

1. Po sygnale sędziego rozpoczynającego strzelanie, kontynuuje się je nawet jeśli w tarczy lub jej pobliżu pozostały 

strzały z poprzedniej serii. 

2. Jeżeli zdarzy się, że strzały pozostały w tarczy lub jej pobliżu, zawodnik po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

komisji technicznej, może odstrzelić daną serię innymi strzałami lub dostrzelić brakującą ilość strzał w innym 

czasie. 

3. W przypadku odstrzelenia serii  innymi  strzałami,  Komisja Techniczna ma obowiązek uczestniczyć w ocenie 

trafień                            

§ 126. 

1. Jeżeli zawodnik przerwie strzelania (z wyjątkiem awarii sprzętu) z jakiegokolwiek powodu (choroba, brak 

zapasowego sprzętu itp.) lub opuści stanowisko, utracone strzały (serie) nie mogą być dostrzelone 

2. Zawodnik, który przerwał strzelanie, może ponownie włączyć się do strzelających zawodników, uprzedzając o tym 

Komisję Techniczną. 
 

§ 127. 

1. Jeżeli zawodnik przybędzie na stanowisko z opóźnieniem, może stracić prawo do odstrzelenia tej serii.  

                     /par 121 pkt 4 / 

2. Zawodnik, który przybędzie na tory po rozpoczęciu strzelań, traci prawo do strzelenia tej ilości strzał, które zostały 

już wystrzelone przez pozostałych zawodników. 

3. Sędzia główny może usprawiedliwić spóźnienie zawodnika, jeśli nastąpiło ono w wyniku okoliczności 

niezależnych od zawodnika i zezwolić na dostrzelenie utraconych strzał konkursowych po zakończeniu strzelań na 

daną odległość, lecz nie więcej niż 12 strzał. 

4. Przepis § 127.3. nie dotyczy rund eliminacyjnych i finałowych Rundy Olimpijskiej na Hali 

5. Zawodnik którego sprzęt uległ awarii,lub wystąpily dolegliwości zdrowotne ,jeżeli fakt został zgłoszony sędziemu, 

SG może zezwolić na dostrzelenie strzał zgodnie z regulaminem zawodów w czasie max.  15 min  
 

§128. 

1. Strzelanie może być przerwane jedynie z ważnych przyczyn np. wyjątkowe złe warunki atmosferyczne, ciemność, 

wypadek, nadmierny hałas itp. 

2. W przypadku przerwania strzelań i przełożenia ich na inny termin, strzelania w nowym terminie rozpoczyna się od 

momentu ich przerwania. 
 

§ 129. 

W przypadku zagubienia strzał wystrzelonych, komisja techniczna może ograniczyć czas na ich poszukanie do 3 minut. 



 

 

 

 

XVIII. STRZELANIA SPECJALNE.  
 

§130. 

Strzelania specjalne odbywają się z odległości 15 metrów, na zakończenie Mistrzostw Polski: Seniorów, Juniorów, Juniorów 

Młodszych i Młodzików. 

1. do „ KURA” dla mistrzów i dwóch wicemistrzów Polski w grupie seniorek i seniorów, 

2. do „ SŁONECZNIKA” dla mistrzów i dwóch wicemistrzów Polski  w grupie juniorek i juniorów, 

3. do „KONICZYNKI” dla mistrzów i dwóch wicemistrzów w grupie juniorek młodszych i juniorów młodszych, 

4. do „MAKA” dla mistrzów i dwóch wicemistrzów w grupie młodziczek i młodzików. 
 

§131. 

Strzelania specjalne mogą się odbywać po zakończeniu innych zawodów łuczniczych, lecz do innych sylwetek niż 

wymienione wyżej. 
 

§ 132. 

Jeżeli w danym dniu zawodów odbywają się strzelania konkursowe i specjalne - konkursowe przeprowadza się w pierwszej 

kolejności. 
 

§133. 

Tarcze do strzelań specjalnych mają średnicę 32 cm (pole trafień) i wklejone są w środek tarczy o średnicy 80 cm. W środku 

tarczy zaznaczony jest punkt otoczony czarną obwódką o średnicy i grubości linii 1-2 mm. 
 

§134. 

Zawodnik strzela   5 serii po trzy strzały do losowanej przez siebie tarczy i w wylosowanej kolejności. Czas strzelania jednej 

serii - 2 min. 
 

§135. 

O kolejności zajętych miejsc decyduje większa ilość trafień w pole o średnicy 32 cm, a przy równej ilości trafień, mniejsza 

suma odległości mierzonej w mm od promienia strzały do punktu w środku tarczy. Jeśli strzała nie osiągnęła pola trafień, 

strzał uznaje się za chybiony i zaznacza się w metryczce znakiem „X”. W przypadku uzyskania jednakowych rezultatów, 

zawodników uznaje się za równorzędnych. 
 

§136. 

Losowanie stanowisk i strzelanie specjalne prowadzi sędzia główny. Trafienia oceniają członkowie komisji technicznej. 
 

§137. 

Przed rozpoczęciem strzelań specjalnych uprawnionym do strzelań zawodnikom należy umożliwić przeprowadzenie strzelań 

próbnych, w ilości co najmniej dwóch serii, pod nadzorem sędziego i w miejscu przez niego wyznaczonym. 

 



 

 

 

 

XIX. OCENA TRAFIEŃ. 
 

§138. 

1. Ocena wartości trafień odbywa się przy tarczach. 

2. Zawodnik uczestniczy przy ocenie trafień, zapisie ich w metryczce i wyjęciu strzał. W konkurencjach zespołowych 

przy ocenie trafień mogą uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu. 

3. W uzasadnionych przypadkach zawodnik ma prawo upoważnić innego uczestnika zawodów do dokonywania tych 

czynności, informując o tym komisję techniczną. 
 

§139. 

Uczestnikom po dojściu do linii tarcz nie wolno dotykać tarcz ani tkwiących w nich strzał przed oceną trafień i wpisaniem 

jej do metryczek. 
 

§140. 

1. Ocena wartości trafienia dokonywana jest w zależności od położenia promienia strzały w tarczy. 

2. Wartości wszystkich trafień serii (w kolejności od najwyższej do najniższej) zapisywane są w metryczce zawodnika, 

który słownie określa ich położenie w tarczy. Inni zawodnicy strzelający na tym samym stanowisku sprawdzają 

prawidłowość oceny i zapisu wartości trafień. Za jakość i prawidłowość zapisu odpowiedzialni są solidarnie 

zawodnicy strzelający na tym samym stanowisku. Osoba zapisująca SWĄ METRYCZKĘ WYPEŁNIA JAKO 

PIERWSZĄ 

3. Po zapisaniu wyników i wyciągnięciu strzał z tarczy, wszystkie przestrzeliny winny być w odpowiedni sposób 

zaznaczone. 

4. Zapisywanie wartości trafień w serii dokonuje się od zapisu trafienia w wewnętrzne pole zaznaczone w strefie 

punktowej 10. Trafienie w to pole zaznacza się symbolem "X", wartościowo ten zapis liczy się jako 10 pkt. 

5. W przypadku stwierdzenia zapisu serii strzał w niewłaściwej metryczce sędzia komisji technicznej dokonuje zmian 

w zapisie pod następującymi warunkami: 
a) zgodnego oświadczenia zainteresowanych zawodników o pomyłkowym wpisaniu serii do 

niewłaściwej metryczki, 

b) korekta nie może dotyczyć zmiany wartości trafień, 

c) zgłoszenie pomyłki do komisji technicznej musi nastąpić przed zakończeniem zapisu 

następnej serii, lub w czasie do 5 minut od momentu zakończenia ostatniej serii danej 

odległości, bądź etapu rozgrywek w OR WA, jeżeli błąd nastąpił w ostatniej serii strzelań. 

 

§ 141. 

Jako trafienia zalicza się jedynie te strzały, które tkwią w punktowanej części tarczy danego zawodnika lub pozostawiły na 

niej ślad. 

 

§142. 

1. Jeżeli zawodnik wystrzelił więcej strzał niż powinien, przy ocenie nie uwzględnia się nadwyżki strzał o najwyższych 

trafieniach   oraz  udziela się zawodnikowi ostrzeżenia. Zawodnik, który ponownie strzela większą ilość strzał, 

zostaje zdyskwalifikowany. 

 

2. Podczas strzelania w hali, gdzie używa się zestawu trzech tarcz, strzały mogą być strzelane w dowolnej kolejności. 

Jeżeli więcej niż jedna strzała znajdzie się w pojedynczej tarczy, wszystkie strzały traktowane są jako część tej serii, 

ale punktowana będzie tylko strzała o najniższej wartości, a pozostałe traktowane są jako zero. 
 

§143. 

1. Jeżeli strzała trafia w tarczę i przeszła przez podkład lub odbiła się, to trafienie ocenia się według śladu 

pozostawionego w tarczy. Jeżeli w tarczy znajduje się więcej niż jedna nie zakreślona przestrzelina, to zalicza się 

najniższą wartość z niezakreślonych przestrzelin. 



 

 

 

2. W przypadku odbicia strzały lub przejścia przez podkład zawodnik po odstrzeleniu całej serii pozostaje na linii 

strzelań z łukiem uniesionym nad głową, sygnalizując w ten sposób odbicie strzały lub przejście jej przez podkład. 

3. Jeżeli do tarczy strzela jednocześnie dwóch lub trzech zawodników, to w przypadku odbicia się strzały lub przejścia 

jej przez podkład, wszyscy zawodnicy z tego stanowiska przerywają natychmiast strzelanie pozostając na linii 

strzelań z łukami uniesionymi nad głowami. 

4. Jeżeli strzała się odbiła lub przeszła przez podkład to oceny trafień dokonuje się natychmiast po odstrzeleniu danej 

serii. Oceny w obecności zainteresowanego zawodnika, dokonuje sędzia komisji technicznej, który identyfikuje 

punkt uderzenia lub przejścia strzały przez podkład, zapisuje wartość i zakreśla przestrzelinę. Strzałę należy 

pozostawić pod tarczą dopóki cała seria nie zostanie oceniona. 

5. Zawodnik (zawodnicy) dostrzeliwuje pozostałe strzały serii zanim kierownik strzelań da sygnał do generalnego 

wznowienia strzelania. W ocenie całej serii musi uczestniczyć sędzia. 
 

§144. 

Jeżeli nie da się ustalić miejsca przebicia lub odbicia strzały, strzałę tę liczy się jako chybioną. 
 

§145. 

Jeżeli strzała trafiła w tarcze i zwisa z niej, to sposób sygnalizacji i postępowania zawodnika lub zawodników strzelających 

do tarczy jest taki sam jak w przypadku odbicia strzały. 
 

§146. 

Strzała, która trafiła w nasadę innej strzały i tkwi w niej, liczy się jak strzała trafiona. 
 

§147. 

Jeżeli strzała trafiła w  inną strzałę a następnie spadła na ziemię, liczy się jak strzała trafiona pod warunkiem, że zostawiła na 

niej wyraźny ślad. 
 

§148. 

Strzała, która trafiła w inną strzałę a następnie trafiła w tarczę lub poza nią, liczy się według 

położenia jej w tarczy lub poza nią. 



 

 

 

 

§149. 

Strzała, która nie trafiła w tarczę przypisaną zawodnikowi, jest traktowana jako część danej serii i punktowana będzie jako 

zero i zapisuje się jako "0". 

 

§150. 

Jeżeli w trakcie strzelania odepnie się tarcza lub przewróci się stojak z tarczą, zawodnik lub zawodnicy, których to dotyczy 

przerywają strzelanie sygnalizując uszkodzenie. W takiej sytuacji sędzia ocenia to co jest możliwe do ocenienia i wyznacza 

czas na dostrzelenie brakujących strzał. 
 

§151. 

1. Jeżeli strzała tkwi w linii dzielącej dwa pola punktowe lub linii tej dotyka, liczy się ją jako trafienie w pole o wartości 

wyższej. 

2. Jeżeli brakuje fragmentu tarczy zawierającego linię dzielącą lub miejsce, gdzie dwa pola punktowe się stykają, to dla 

oceny strzały, która trafiła w takie miejsce, przeprowadza się linię domniemaną. 

3. Jeżeli ocena trafień na tarczy jest utrudniona, komisja techniczna winna niezwłocznie polecić dokonanie wymiany 

tarczy. 
 

§ 152. 

1. Jeżeli zawodnik wystrzeli strzałę przed lub po zakończeniu czasu przeznaczonego na daną serię, sędzia 

komisji technicznej w obecności zainteresowanego zawodnika zapisuje wartość wszystkich trafień serii z tym, 

że najwyższa wartość trafienia jest anulowana, z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 4 

2. a) Za wystrzelenie strzały umyślne lub przypadkowe, przed rozpoczęciem strzelań, 

w czasie przerw między poszczególnymi odległościami lub w seriach próbnych przed albo po czasie, 

zawodnik zostanie ukarany anulowaniem najwyższej wartości trafienia w pierwszej punktowanej serii (3 

lub 6 strzał) na odległość, która będzie strzelana. 

b) Kara, o której mowa powyżej ma zastosowanie tylko do serii próbnych, o których mowa w § 111.1 natomiast nie 

ma zastosowania w przypadku strzelań treningowych, o których mowa w § 111.2. 

3. Jeżeli strzałę poza limitem czasu wystrzeli zawodnik z zespołu strzelającego w Olimpijskiej Zespołowej Rundzie 

WA lub Zespołowej Rundzie Olimpijskiej w hali, anulowana zostaje najwyższa wartość spośród trafień całego 

zespołu. 

4. Jeżeli zawodnik wystrzeli strzałę przed lub po czasie i strzała ta zostanie jednocześnie zidentyfikowana przez 

sędziego wyznaczonego do obserwacji tarczy, to odliczona jest rzeczywista wartość trafienia. Dotyczy to strzelań w 

rundach finałowych OR WA. 
 

§153. 

1. Wątpliwość co do oceny wartości trafienia należy zgłosić Komisji Technicznej dopóki wszystkie strzały tkwią w 

tarczy. 

2. Oceny wartości trafienia dokonuje tylko jeden sędzia Komisji Technicznej i jego decyzja jest ostateczna. 

3. Decyzja sędziów komisji technicznej jest ostateczna. 
 

§154. 

Komisja techniczna przed odejściem od tarcz powinna sprawdzić czy wszystkie strzały zostały z nich wyjęte. 



 

 

 

 

XX. KLASYFIKACJA WYNIKÓW. 
 

§155. 

1. Podstawą klasyfikacji wyników są metryczki łucznicze. 

2. W przypadku stwierdzenia pomyłek rachunkowych, przekreśla się błędną sumę a obok wpisuje właściwą. 

3. W przypadku stwierdzenia poprawek w zapisie wartości trafień na metryczkach, a nie potwierdzonych przez 

sędziego komisji technicznej, poprawioną wartość uznaje się jako zero. 

4. W przypadku zapisu wartości trafień w niewłaściwej kolejności, wszystkie wartości wyższe po niższej uznaje się 

jako zera. 

5. Pomyłek nie można usuwać przez wycieranie lub wyskrobywanie zapisu. 
 

§156. 

1. Wynik strzelania klasyfikuje się również wtedy, gdy zawodnik nie ukończył strzelania lub opuścił poszczególne serie 

(strzały). 

2. Wyniku uzyskanego przez zawodnika nie klasyfikuje się wówczas, gdy zawodnik został wykluczony od udziału w 

zawodach. 
 

§157. 

Do klasyfikacji zespołów zalicza się najwyższe wyniki indywidualne trzech zawodników danej kategorii wiekowej, o ile 

regulamin szczegółowy zawodów nie stanowi inaczej. 
 

§158. 

Remisy we wszystkich konkurencjach indywidualnych i zespołowych z wyjątkiem wymienionych w § 159, rozstrzyga się w 

następujący sposób: 

1. Przy równych wynikach, wyżej klasyfikuje się zawodnika lub zespół: 
a) mający większą ilość dziesiątek; 

b) przy równej ilości dziesiątek, decyduje większa ilość trafień w pole "X"(dla łuków bloczkowych 

w hali – trafienia w pole dziewięć). 

2. Jeżeli remis nie zostanie rozstrzygnięty, to o rozstawieniu zawodników lub zespołów w drabince O.R. WA 

decyduje losowanie. 
§159. 

Remis o wejście do rund eliminacyjnych, o wejście do każdego następnego etapu  ( 1/64,1/48,1/32,1/24,1/16, 1/8, ¼, 

półfinału, finałów o III i I miejsce) rozstrzygane są w dogrywkach. Zawodnicy muszą pozostać na torach do czasu 

oficjalnego ogłoszenia dostrzeliwania. Jeśli zawodnik nie zgłosi się, pojedynek zostaje uznany jako przegrany. 

1. W konkurencjach indywidualnych rozstrzyga remis: 

a) dostrzelenie jednej strzały (jeśli nie ma rozstrzygnięcia punktowego decyduje odległość od środka tarczy,jesli 

odległość jest identyczna dostrzeliwuje się kolejną strzałę, maksymalnie mogą być dostrzelone trzy strzały), 

                 b)jeśli dostrzeliwanie nie da rozstrzygnięcia,o wygranej decyduje  los  

Limit czasu na wystrzelenie l strzały wynosi 40 sekund. 

 

2. W konkurencjach zespołowych: 

a) dostrzelenie serii 3  strzał (po jednej strzale strzelanej przez każdego zawodnika zespołu). 

 jeśli w serii jest remis, wygrywa drużyna ze strzałą najbliżej środka tarczy, 

b) Strzelania zespołowe wykonuje się do potrójnej tarczy przypiętej poziomo 

Dogrywki indywidualnej rundy w hali strzela się do środkowej tarczy. 



 

 

 

 

XXI. METRYCZKI ŁUCZNICZE. 
 

§160. 

1. Metryczka łucznicza zawiera następujące dane: 

a) nazwę zawodów i miejsce ich odbycia, 

b) nazwę konkurencji, odległość strzelania, 

c) datę strzelania, 

d) nazwisko, imię zawodnika, rok urodzenia, przynależność (klub), 

e) numer stanowiska i kolejność strzelania, 

f) wartości poszczególnych trafień, wynik serii, wynik strzelań od początku danej odległości, wynik od początku 

konkurencji, ilość trafień w pole o wartości 10 pkt. i w pole „X”. Wartość trafień danej serii lub dwóch serii 

przy strzelaniu na odległości długie, wpisuje się w kolejności od najwyższej do najniższej. 

2. Strzały nie trafione (zera) muszą być przekreślone. 

3. Po zakończeniu danej odległości, sędzia tarczowy lub zapisujący zawodnik oraz zawodnik, którego metryczka 

dotyczy, potwierdzają swoim podpisem zgodność wszystkich zapisów. 

4. Jeżeli metryczka dotyczy zawodnika zapisującego, zgodność wszystkich zapisów potwierdza inny zawodnik 

strzelający na tym samym stanowisku. 
 

§ 161. 

1. Dane wymienione w pkt a-e § 160.1. wpisuje do metryczek organizator zawodów. 

2. Wartość trafień wpisuje oraz sumowania wyników na bieżąco dokonuje w metryczce sędzia tarczowy lub zawodnik. 

3. Zawodnik zapisujący w pierwszej kolejności wpisuje wyniki własne. 

4. W przypadku stwierdzenia faktu fałszowania zapisu w metryczce, komisja techniczna wnioskuje do sędziego 

głównego o wykluczenie zawodników danego stanowiska od udziału w zawodach. 



 

 

 

 

§162. 

1. Każdy błędny lub nieczytelny zapis wartości trafienia musi być poprawiony w obecności zainteresowanego 

zawodnika i sędziego komisji technicznej przed wyjęciem wszystkich strzał zawodników z tarczy. 

2. Poprawki  dokonuje  się przez skreślenie zapisu  i  wpisanie obok wartości prawidłowej. 

3. Poprawka musi być potwierdzona podpisem sędziego i zainteresowanego zawodnika. 
 

§163 

1. Sędziemu ani zawodnikowi zapisującemu wartości trafień nie wolno samodzielnie poprawiać ocen lub przepisywać 

wyników do innych metryczek. 

2. W przypadku uszkodzenia metryczki, za zezwoleniem komisji technicznej można ją przepisać na nowo. 

3. Przepisania dokonuje komisja techniczna a uszkodzoną metryczkę dołącza się do nowej. 
 

§164. 

1. W razie wycofania zawodnika od udziału w zawodach, komisja techniczna dokonuje w metryczce zapisu „wycofał 

się”. 

2. W przypadku opuszczenia przez zawodnika pewnej ilości serii (z powodu spóźnienia, niedyspozycji, uszkodzenia 

sprzętu itp.), a następnie wznowienia strzelań, komisja techniczna wpisuje w odpowiednich rubrykach „zera” i 

opisuje metryczkę na odwrocie. 
 

§165. 

Po zakończeniu strzelań danej odległości i podpisaniu przez zawodników metryczki przekazuje się komisji klasyfikacyjnej. 
 

§166. 

1. Organizator zawodów ma obowiązek przechowywać metryczki łucznicze przez 30 dni od ukazania się protokółu z 

zawodów.  

2. Metryczki łucznicze zawodników, którzy uzyskali   normę na „Gwiazdę FITA powyżej 1300 pkt, przewodniczący 

komisji klasyfikacyjnej załącza do protokółu przesyłanego do PZŁucz 

 

    .XXII. KARY, ZAŻALENIA, PROTESTY, ODWOŁANIA. 
 

§167. 

Warunki udziału, dyskwalifikacje. 

1. Zawodnik, który uznany zostanie za winnego złamania, nieprzestrzegania przepisów ujętych w regulaminie łucznictwa, 

zostanie wykluczony z zawodów i straci miejsce, które wcześniej uzyskał. 

2. Jeśli zawodnik strzelał w drużynie, wynik drużyny zostaje anulowany. 

3. Zawodnik zawieszony za doping nie może uczestniczyć w żadnych zawodach organizowanych przez Związek 

PZŁucz., OZŁucz., WA ( od momentu stwierdzenia faktu ,przez okres obowiązującej dyskwalifikacji ). 

4. Każdemu zawodnikowi, który używa sprzętu niezgodnego z przepisami zostanie anulowany osiągnięty wynik. 

5. Zawodnik lub drużyna, która notorycznie strzela więcej strzał w serii niż to jest dozwolone, będzie miała unieważniony 

wynik. 

6. Podczas naciągania cięciwy łuku przez zawodnika, nie może on stosować techniki, która zdaniem sędziów pozwoliłaby 

strzale puszczonej przypadkowo polecieć za strefę bezpieczeństwa (strzelenie poza teren, siatkę, ścianę itp.). Jeśli 

zawodnik upiera się przy stosowaniu tej techniki, w interesie bezpieczeństwa otrzyma od sędziego głównego 

polecenie zaprzestanie strzelania i opuszczenie torów. (Naciąganie cięciwy ze strzałą gdy kąt strzały w stosunku do 

podłoża przekracza 135 *) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§168. 

Utrata punktów. 

1. Zawodnik przyjeżdżający po rozpoczęciu strzelań, traci ilość strzał już wystrzelonych, chyba że sędzia główny 

otrzyma wiarygodne uzasadnienie spóźnienia przyczynami niezależnymi od zawodnika. 

2. Zawodnik, który w przypadku awarii sprzętu nie może go naprawić w ciągu 15 minut, traci ilość strzał 

oddanych w międzyczasie. 

3. Strzała strzelona przed  lub  po czasie  wyznaczonym  lub poza kolejnością powoduje utratę najwyżej 

punktowanej strzały tej serii przez zawodnika. 

4. Strzała strzelona na torach po treningu i wyjęciu ostatnich strzał treningowych ( po zakończeniu strzelań w 

ramach otwartych torów ), zaliczana jest do pierwszej serii liczonej. Zawodnik traci wartość strzały najwyżej 

punktowanej. 

5. W drużynowej rundzie olimpijskiej, jeśli któryś z zawodników drużyny strzeli strzałę przed lub po 

odpowiednim sygnale rozpoczynającym lub kończącym limit czasu, powoduje to utratę najwyższego trafienia 

drużyny. 

6. Jeśli więcej niż trzy strzały (lub sześć w innych przypadkach) należące do tego samego zawodnika lub sześć w 

przypadku drużyny zostaną znalezione w tarczy lub na obszarze strzelania, tylko wartość najniższych trzech 

strzał (lub sześciu ) będzie oceniana. 

7. W drużynowej rundzie olimpijskiej, jeśli jeden z członków drużyny strzela więcej niż dwie strzały w jednej 

serii, tylko pięć strzał najniższej wartości zostanie zaliczona w tej serii. 

8. Strzała trafiająca w tarczę inną niż własną zawodnika jest rozpatrywana jako część tej serii i liczona jako 

chybienie. 
 

§169. 

Kary czasu w rundzie drużynowej. 

1. Jeśli członek drużyny przekracza zbyt wcześnie linię l metra, sędzia podnosi żółtą kartkę lub włącza żółte światło 

przed linią strzelań, żeby wskazać, że zawodnik musi wrócić za linię l metra, aby zacząć raz jeszcze lub być 

zastąpionym przez innego zawodnika, któremu zostały strzały do wystrzelenia. 

2. Taka sama procedura ma zastosowanie, gdy członek drużyny wyjmuje strzałę z kołczanu za nim stanie na linii 

strzelań. 

3. Jeśli drużyna nie przestrzega żółtej kartki (lub światła) i zawodnik strzela swoje strzały, drużyna traci najwyżej 

punktowane trafienie tej serii. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§170. 

Ostrzeżenia. 

1. Zawodnicy, którzy byli ostrzegani i którzy nadal łamią przepisy regulaminu łucznictwa lub którzy nie 

przestrzegają poleceń i zarządzeń komisji sędziowskiej, będą traktowani zgodnie z przepisami ujętymi w § 167. 

2. Zabrania się palenia tytoniu na całym obszarze torów łuczniczych. 

3. Bez zgody zawodnika nie można dotykać jego sprzętu łuczniczego w czasie trwania zawodów. 

4. Zawodnik nie może naciągać łuku bez lub ze strzałą, chyba że stoi na linii strzelań. 

5. Podczas, gdy trwa strzelanie, tylko ci zawodnicy których jest kolej na strzelanie, mogą przebywać na linii 

strzelań. 

6. Zawodnik nie może podnieść ręki łucznej przed podaniem sygnału rozpoczynającego odliczanie limitu czasu na 

strzelanie. 

7. Strzały, ani tarcza nie mogą być dotknięte za nim wszystkie strzały z tej tarczy nie zostaną zapisane. 

8. Przekraczanie przez zawodnika linii oczekiwania bez odpowiedniego sygnału sędziego - kierownika strzelań 

uważane jest za łamanie przepisów. 
§171. 

1. Czas strzelań i limity czasu w zawodach rangi Mistrzostw Polski: 

a) 30 (trzydzieści) sekund: na wystrzelenie 1 strzały podczas Rund Finałowych  rozgrywanych naprzemiennie. 

b) 40 (czterdzieści) sekund: na wystrzelenie 1 strzały w celu rozstrzygnięcia remisu lub dostrzelenia 1 strzały. 

c) 80 (osiemdziesiąt sekund) na wystrzelenie serii 4-ch strzał w rozgrywkach MIKST ---po dwie strzały 

zawodnik i zawodniczka--. 

ci) 40sek przy rozstrzygnięciu barażu MIKST –2 strzały-- 

d) 60 sekund: na wystrzelenie 3 strzał przez zespół (po 1 strzale na zawodnika) podczas Zespołowej Olimpijskiej 

Rundy WA w celu rozstrzygnięcia remisu. 

e) 120 sekund: na wystrzelenie przez zawodnika serii 3 strzał. 

f) 120 sekund: na wystrzelenie przez zespół serii 6 strzał. 

g)  240 sekund: na wystrzelenie przez zawodnika serii 6 strzał. 

h) W wyjątkowych sytuacjach podczas strzelań na torach otwartych limity czasu  mogą zostać wydłużone 

i) W przypadku strzelania w hali limit czasu na wystrzelenie serii 3 strzał przez zawodnika wynosi 105 sekund. 

 

2. Czas strzelań i limity czasu – w zawodach ogólnopolskich PZŁucz, międzynarodowych, międzywojewódzkich. 

a) 30 (trzydzieści) sekund: na wystrzelenie 1 strzały podczas Rund Finałowych  rozgrywanych naprzemiennie. 

b) 40 (czterdzieści) sekund: na wystrzelenie 1 strzały w celu rozstrzygnięcia remisu lub dostrzelenia 1 strzały. 

cii) 80 (osiemdziesiąt sekund) na wystrzelenie serii 4-ch strzał w rozgrywkach MIKST ---po dwie strzały 

zawodnik i zawodniczka--. 

ciii) 40sek przy rozstrzygnięciu barażu MIKST –2 strzały-- 

d) 60 sekund: na wystrzelenie 3 strzał przez zespół (po 1 strzale na zawodnika) podczas Zespołowej Olimpijskiej 

Rundy WA w celu rozstrzygnięcia remisu. 

e) 90 sekund: na wystrzelenie przez zawodnika serii 3 strzał. 

f) 120 sekund: na wystrzelenie przez zespół serii 6 strzał. 

g)  150 sekund: na wystrzelenie przez zawodnika serii 6 strzał. 

h) W wyjątkowych sytuacjach podczas strzelań na torach otwartych limity czasu  mogą zostać skrócone lub 

wydłużone 

i) W przypadku strzelania w hali limit czasu na wystrzelenie serii 3 strzał przez zawodnika wynosi 90 sekund. 

 

3. Korekta czasu strzelania. 

Jeżeli nastąpi nagłe przerwanie strzelania z dowolnej przyczyny to pozostały czas strzelania będzie dostosowany  

w następujący sposób: 

a) 40 (czterdzieści) lub 30 (trzydzieści) sekund na wystrzelenie jednej strzały w  przypadku Indywidualnej 

Olimpijskiej Rundy WA. 

b) W przypadku Zespołowej Rundy WA, Mikst podczas strzelań naprzemiennych, do  pozostałego czasu od 

momentu zatrzymania dolicza się dodatkowo 5 sekund. 

 Strzelanie kontynuowane jest z linii strzelań. 

c) W pozostałych przypadkach Zespołowej Rundy WA, Mikst przyznaje się po 20 sekund na strzałę. 

 Strzelanie wznawiane jest z linii strzelań. 



 

 

 

 

 

§172. 

1. Prawo składania zażaleń i protestów przysługuje opiekunowi zawodnika. 

2. Prawo składania zażaleń i protestów przysługuje również zawodnikowi zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu. 
 

§173. 

1. Zażalenia składa się ustnie w sprawach: 

a) uchybień organizacyjno-porządkowych, 

b) natury gospodarczej, 

c) pomyłek rachunkowych, 

d) oceny trafień. 

2. Zażalenia w sprawach organizacyjno-porządkowych zgłasza się kompetentnym sędziom, a w sprawach natury 

gospodarczej - przedstawicielom organizatora ,na piśmie 

3. Zażalenia dotyczące pomyłek rachunkowych lub pomyłkowej klasyfikacji, należy składać przewodniczącemu 

komisji klasyfikacyjnej. 

4. Zażalenia dotyczące własnych lub cudzych trafień zgłasza się komisji technicznej dopóki strzały tkwią w tarczy. 
 

§174. 

Protesty składa się sędziemu głównemu na piśmie w sprawach: 

1. tendencyjnej działalności sędziów lub osób mających bezpośredni wpływ na przebieg i wynik zawodów, 

uczestnictwa w zawodach zawodników nieuprawnionych                           

 

§175. 

1. Jeżeli protest dotyczyć ma spraw znajdujących odbicie w dokumentach należy te dokumenty udostępnić do wglądu 

osobie zainteresowanej. 

2. Prawo wglądu w dokumenty nie może być wykorzystane dla nie skonkretyzowanej ogólniejszej kontroli. 
 

§176. 

Wraz z protestem należy złożyć kaucję w wysokości określonej szczegółowym regulaminem zawodów, w przeciwnym razie 

protest nie będzie rozpatrzony. 
 

§177. 

1. Uwzględniając protest, sędzia główny wydaje stosowną decyzję, a kaucje zwraca zainteresowanemu. 

2. Nieuwzględniony protest sędzia główny uzasadnia na piśmie, przekazując decyzję zainteresowanemu. W tym 

przypadku kaucja przechodzi na rzecz organizatora, a wpłacającemu wydaje się pokwitowanie. 
 

§178. 

Dokumenty związane z protestem sędzia główny zobowiązany jest złożyć w Związku Łuczniczym nadzorującym zawody w 

terminie 7 dni od daty ich zakończenia. 
 

§179. 

1. Termin składania protestów upływa z momentem zakończenia zawodów, z wyjątkiem protestu związanego z 

obliczeniem lub klasyfikacją wyników. 

2. Protest złożony po zakończeniu zawodów przesyła się wraz z kaucją w terminie 7 dni od daty zakończenia 

zawodów do Związku Łuczniczego nadzorującego zawody. 

3. Protest złożony w trybie określonym w pkt 2 rozpatruje Kolegium Sędziów właściwego Związku Łuczniczego w 

terminie 14 dni. 



 

 

 

4. Uwzględniając protest, Kolegium Sędziów wydaje stosowny komunikat uzupełniający i przesyła go do 

wiadomości osobom i organizacjom, które otrzymały protokół zawodów. 

5. Decyzję o nie uwzględnieniu protestu przesyła się wraz z uzasadnieniem jedynie składającemu protest. 
 

§180. 

1. Od nie uwzględnionego protestu złożonego w Okręgowym Związku Łuczniczym przysługuje odwołanie, które w 

terminie 7 dni składa się do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego. 

2. Jeśli protest rozpatrywało Kolegium Sędziów PZŁucz., wówczas instancja odwoławczą jest Zarząd PZŁucz. 

3. Związek Łuczniczy po rozpatrzeniu odwołania podejmuje stosowną ostateczną decyzję i powiadamia 

zainteresowanego. 

4. W przypadku konieczności dokonania zmian w protokóle zawodów, Związek powołując się na złożone odwołanie 

wydaje odpowiednie sprostowanie przesyłając je tym, którzy otrzymali protokół. 

5. Polski Związek Łuczniczy stwierdziwszy rażące uchybienia w decyzji organu odwoławczego, może uchylić lub 

skorygować każda decyzję wydaną w związku i protestem. 

 

§ 181 

1. Mimo uwzględnienia protestu odnoszącego się do obliczenia lub klasyfikacji wyników, wręczonych już 

zawodnikom lub zespołom wyróżnień nie odbiera się.  

2. W wypadku uwzględnienia protestu, jeśli zachodzi potrzeba, tytuły nadane zespołom lub zawodnikom przyznaje 

się na nowo. 

 

 

§ 182. 

Sędziom i członkom komitetu organizacyjnego zawodów przysługuje prawo wnoszenia zażalenia do sędziego głównego w 

sprawach organizacyjno-porządkowych oraz w sprawach działalności innych uczestników                              

 § 183. 

Sędzia główny stwierdziwszy naruszenie regulaminu, w zależności od stopnia przewinienia, stosuje wobec uczestnika 

zawodów jedną z następujących kar: 

a) upomnienie ustne, pokazanie „żółtej kartki”, 

b) nagana w komunikacie sędziego głównego, 

c) wykluczenie od udziału w danych zawodach, pokazanie „czerwonej kartki”, usunięcie z obiektu, 

 

§184. 

Zawodnik wykluczony od udziału w zawodach nie jest uwzględniony w końcowej klasyfikacji zawodów i nie może 

otrzymać żadnych wyróżnień w związku z wynikami osiągniętymi w już odbytych konkurencjach. 
 

§185. 

1. W przypadku wykluczenia od udziału w zawodach, sędzia główny może wystąpić do macierzystego Związku 

Łuczniczego z wnioskiem o czasową lub dożywotnią dyskwalifikację wykluczonej osoby.  

2. Właściwy Okręgowy Związek Łuczniczy, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego, wydaje stosowną decyzję i 

przesyła ją wraz z dokumentacją do PZŁucz. 
 

§186. 

1. Ukaranej osobie, klubowi lub federacji przysługuje prawo odwołania od decyzji Związku w terminie 14 dni od 

daty otrzymania decyzji. 

2. Odwołanie składa się do biura PZŁucz. 

3. PZŁucz. zatwierdza, zmienia lub uchyla decyzję o dyskwalifikacji. 

4. W przypadkach szczególnie rażącego przewinienia, Zarząd PZŁucz. może zwrócić się do odpowiednich władz 

sportowych o rozciągnięcie dyskwalifikacji także na inne dyscypliny sportu. 
 



 

 

 

§187. 

Działalność sędziego głównego może być także przedmiotem protestu. Protest taki składa się bezpośrednio 
do właściwego Kolegium Sędziów 

 

 XXIII. TYTUŁY MISTRZOWSKIE. 
 

§188. 

1. Jeżeli regulamin szczegółowy zawodów przewiduje przyznawanie tytułów, tytuły mistrzowskie nadaje się 

zawodnikom, zespołom lub drużynom, które osiągnęły najwyższe lokaty w danej konkurencji: 

za zajęcie I miejsca - tytuł mistrza,  

za zajęcie n miejsca - tytuł I wicemistrza,  

za zajęcie III miejsca - tytuł n wicemistrza. 

2. Tytuł nadaje się oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. 
 

§189. 

1. Tytułów mistrzowskich indywidualnych nie nadaje się, jeżeli w danej konkurencji uczestniczy mniej niż 5 zawodników 

w danej kategorii wiekowej. 

2. Tytułów mistrzowskich zespołowych i drużynowych nie nadaje się, jeśli w zawodach uczestniczą mniej niż trzy 

zespoły lub drużyny w danej grupie z różnych klubów. 

3. W przypadkach określonych w pkt l i 2 mistrzostwa uznaje się za przeprowadzone, natomiast zawodnikom, zespołom, 

drużynom przyznaje się tylko odpowiednie miejsca. 



 

 

 

 

XXIV. REKORDY. 
 

§190. 

Nowy rekord może być ustanowiony wtedy, gdy wynik zawodnika lub zespołu będzie w danej konkurencji wyższy od 

poprzedniego rekordu w tej samej konkurencji. 
 

§191. 

Konkurencje, w których można ustanawiać rekordy Polski, określa Zarząd PZŁucz. 
 

§192. 

Rekordy Polski mogą być ustanawiane podczas wszystkich zawodów pod warunkiem, że zostały przeprowadzone przez co 

najmniej trzech sędziów grupy centralnej PZŁucz., w tym co najmniej jednego z klasą państwową. 
§193. 

1. Podstawą do zatwierdzenia rekordu ustanowionego na zawodach w kraju jest oryginał protokółu. 

2. Podstawą do zatwierdzenia rekordu ustanowionego na zawodach za granicą jesl oficjalny protokół z tych zawodów. 
 

§194. 

Rekordy Polski zatwierdza Komisja Sportowa Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego. 
 

§195. 

Rekordy Okręgu ustanawiać można na wszystkich zawodach pod warunkiem, że uczestniczy w nich co najmniej jeden 

sędzia klasy I oraz dwóch sędziów klasy II. Rekordy Okręgu zatwierdza Kolegium Sędziów OZŁucz. 
 

§196. 

Rekordy innych organizacji sportowych zatwierdzają władze tych organizacji. 
 

§197. 

Jeżeli jednakowe rekordowe wyniki uzyskano w tym samym dniu, za rekordzistów uważa się tych zawodników lub zespoły, 

które uzyskały wyniki rekordowe. 
 

XXV. KOMUNIKATY, PROTOKÓŁ Z ZAWODÓW. 
 

§198. 

1. Komunikaty klasyfikacyjne po każdym dniu zawodów sporządza przewodniczący komisji klasyfikacyjnej i 

przekazuje organizatorowi w celu ich opublikowania i dostarczenia uczestnikom zawodów. 

2. Komunikat z danego dnia winien zawierać wyniki łączne, uzyskane w poprzednich dniach zawodów. 
 

§199. 

W dniu zakończenia zawodów przewodniczący komisji klasyfikacyjnej sporządza końcowy komunikat klasyfikacyjny 

według obowiązującego w PZŁucz. wzoru, który stanowi integralną część protokołu zawodów. 

 

 

 

 



 

 

 

§200. 

1. Protokół z zawodów zawiera: 

a) część opisową sporządzoną przez sekretarza zawodów, 

b) komunikat klasyfikacyjny, 

c) wnioski na Gwiazdy FITA, uwagi sędziego głównego. 

2. Oryginał protokółu podpisuje sędzia główny i przewodniczący komisji klasyfikacyjnej. 

3. Oryginał protokółu z zawodów ujętych w kalendarzu PZŁucz. sędzia główny przesyła w terminie 24 godzin do 

PZŁucz., z zawodów ujętych w kalendarzu OZŁucz. sędzia główny przesyła do OZłucz. 

4. Organizator zawodów w terminie 7 dni przesyła protokół z zawodów do OZŁucz., organizacji sportowych, których 

zawodnicy uczestniczyli w zawodach oraz do sędziego głównego. 
 

§201. 

Uczestnik/czka biorący udział w ceremonii dekoracji i nagradzania, na zakończenie zawodów musi 

wystąpić w regulaminowym ubiorze pod rygorem wykluczenia z udziału z tej ceremonii. Ponadto może być 

pozbawiony przyznanych mu nagród - wyróżnień. 
 

 

 

§202. 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu łucznictwa tarczowego Polskiego Związku Łuczniczego 

przysługuje każdorazowo Zarządowi Polskiego Związku Łuczniczego.  
 

 

 

 

 


