
 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu nr 6/03/2022 z dnia 26.03.2022 

REGULAMINY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 2022 r. 

LXXXVI Mistrzostwa Polski Seniorów 

1.Termin zawodów: 26-28.08.2022 r. 

2.Miejscowość: Dobrcz 

3.Organizator: Polski Związek Łuczniczy,  

4. Uczestnictwo:  

do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni przez kluby sportowe zawodnicy / zawodniczki 

urodzeni w roku 2005 i starsi. 

5. Konkurencje 

a) Indywidualna Olimpijska Runda 

• Runda kwalifikacyjna: 

 kobiety – 2 x 70 metrów,  

 mężczyźni – 2 x 70 metrów,  

• Runda eliminacyjna: 

pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 70m 

w rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. 

b) Zespołowa Olimpijska Runda – skład zespołu klubowego 3 - 4 osobowego. W rundzie 

eliminacyjnej uczestniczyć może do 24 zespołów. Pojedynki zespołów odbywają się systemem 

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

Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 najlepszych zespołów według rankingu 

sumy punktów, na podstawie zgłoszeń imiennych przed zawodami przez trenera klubowego 

lub kierownika ekipy. 

Do strzelań eliminacyjnych od 1/24 finału awansują: zespoły zgłoszone imiennie przed 

zawodami z poszczególnych klubów. 

c) Konkurencja mikstów – skład zespołu 2 osobowego: 1 zawodnik, 1 zawodniczka z jednego 

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

Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 najlepszych mikstów na podstawie 

rankingu wyników par klubowych. Maksymalna ilość mikstów z jednego klubu – 3. 

Zmianę składu w konkurencji mikst może zgłosić trener/kierownik ekipy najpóźniej na 30 min 

przed rozpoczęciem strzelań konkursowych. Zmiana ta nie ma wpływu na rozstawienie. 

d) Strzelania specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki „Kura” dla Mistrzów i trzech V-ce 

Mistrzów Polski. 

Uwaga! 

czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 180 sekund. 

czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 90 sekund. 

6. Klasyfikacja 

 a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda  

 b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda  

 c) Miksty: pojedynkowa runda  

7. Tytuły i wyróżnienia 

a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda: 
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• 1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Seniorów na rok 2022. 

• 2 miejsce: tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2022. 

• 3 miejsc: 2 tytuły II-go V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2022. 

• Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe, 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8.  

• Za miejsca medalowe: nagrody finansowe lub rzeczowe ufundowane przez 

bezpośredniego organizatora zawodów. 

• Nagrody finansowe wg. możliwości finansowych organizatora. 

• Za miejsca od 5- 8 upominki rzeczowe.  

b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda: 

• 1 miejsce – tytuł Zespołowego Mistrza Polski Seniorów na rok 2022. 

• 2 miejsce – tytuł Zespołowego V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2022. 

• 3 miejsce - 2 tytuły Zespołowego II-go V-ce M. Polski Seniorów na rok 2022. 

• Medale: zespoły 3 lub 4 osobowe - odpowiednio złoty, srebrny, 2 x brązowe za 3 

miejsce oraz trenerzy klubowi drużyn medalistów. 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8.  

• Puchary: za miejsca 1, 2, 3, 3. 

c) Konkurencja mikstów kategorii łuków olimpijskich: 

• 1 miejsce –  tytuł Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 2022.  

• 2 miejsce – tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 2022. 

• 3 miejsce - 2 tytuły II-go V-ce MP Seniorów w mikście na rok 2022. 

• Medale: miksty 2 osobowe - odpowiednio złote, srebrne, 2 x 2 brązowe za 3 miejsce. 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8.  

• Puchary: za miejsca 1, 2, 3, 3. 

• d) Strzelania specjalne na odległości 15m do sylwetki „kura” dla Mistrzów i trzech V-ce 

Mistrzów Polski. 

8. Program zawodów: 

26.08.2022 /piątek/ 

• Oficjalny trening, strzelanie konkurencji 2x70 m wśród kobiet i mężczyzn 

27.08.2022 /sobota/ 

• strzelanie pojedynków w konkurencji mikstów i drużyn do 1/2 finału 

• strzelanie eliminacji indywidualnych IOR WA – 70m, do ½ finału 

28.08.2022 /niedziela/ 

• strzelanie pojedynków finałowych mikstów i drużyn oraz pojedynków indywidualnych 

od 1/2 finału 

• uroczystość zakończenia LXXXVI Mistrzostw Polski Seniorów.  

9. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe koszty związane z 

udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby. 

• medale na zawody zabezpiecza bezpośredni organizator, 

• opłata startowa od jednego zawodnika wynosi 100 złotych /sto złotych/. 
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Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraklasa Łucznicza 

Kobiet i Mężczyzn w sezonie 2022 

1. Cel zawodów  

Wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski w kategorii kobiet i mężczyzn – kategorii 

łuków olimpijskich. 

Dokonanie oceny poziomu sportowego czołówki krajowej oraz skuteczności szkolenia 

klubowego w strzelaniu Zespołowej Olimpijskiej Rundzie WA. 

2. Organizator  

Polski Związek Łuczniczy,  

Okręgowe Związki Łucznicze oraz Kluby – organizatorzy poszczególnych rund Ekstraklasy. 

3. Zgłoszenia  

Termin zgłaszania i opłat drużyn do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraklasy 

Łuczniczej upływa dnia 20.04.2022 r.  

Zgłoszenia pisemne należy kierować na adres PZŁucz.: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa. 

 

4. Kalendarz rozgrywek  

LP RUNDA TERMIN MIEJSCE 

1 I RUNDA DMP  23-24.04 Prudnik 

2 II RUNDA DMP 21-22.05 Głuchołazy 

3 III RUNDA DMP 18-19.06 Bytom 

4 IV RUNDA DMP 13-14.08 Kielce 

5 V RUNDA  DMP 24-25.09 Bytom 

5. Skład drużyny :  

Drużyna męska/żeńska Ekstraklasy Łuczniczej składa się z 3 zawodników wcześniej 

zgłoszonych z dowolnych kategorii wiekowych w strzelaniu kwalifikacyjnym 2 x 70m. 

Dopuszcza się możliwość udziału 4-go zawodnika w strzelaniu drużynowym, jako zawodnika 

rezerwowego. 

W rozgrywkach DMP – mogą startować zawodnicy rocznika 2005 i starsi. 

6. Uczestnictwo :  

Ekstraklasa Łucznicza: 

Do rozgrywek może przystąpić każda drużyna klubowa zgłoszona do rozgrywek w 2022 roku 

przez dowolny klub sportowy, W rozgrywkach może wystartować ponadto drużyna kobiet 

lub mężczyzn reprezentacji Polski zgłoszona wcześniej przez trenera kadry narodowej. 

W rozgrywkach DMP w Ekstraklasie Łuczniczej Kobiet i Mężczyzn może wystartować tylko 

jedna drużyna z danego klubu sportowego.  

 

7. Opłaty : 
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• wpisowe do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraklasy Łuczniczej  kobiet 

i mężczyzn wynosi 200 złotych /dwieście złotych/ zł od drużyny. Termin wnoszenia opłat: 

do 20.04.2022. – przekazem pocztowym na adres PZŁucz lub przelewem: 

PKO BP S.A XV/0 Warszawa nr rachunku: 46 1020 1156 0000 7702 0066 7469 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe koszty związane 

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby. 

• Medale w końcowej klasyfikacji Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraklasy Łuczniczej 

Kobiet i Mężczyzn zabezpiecza bezpośredni organizator zawodów ostatniej rundy 

rozgrywek.  

• Opłata startowa od każdego zawodnika w każdej rundzie rozgrywek DMP wynosi – 

80 złotych /osiemdziesiąt złotych/, 

8. Konkurencje: Ekstraklasa Łucznicza Kobiet i Mężczyzn. 

Na wynik rundy kwalifikacyjnej drużyny klubowej składa się suma wyników uzyskanych przez 

najlepszych trzech zawodników w konkurencji 2x70 metrów z dowolnych kategorii 

wiekowych wśród kobiet i mężczyzn.   

W drużynie może startować 4 zawodników.  

9. Klasyfikacja drużyn:  

W danej rundzie 3-4 osobowe drużyny Ekstraklasy Łuczniczej klasyfikowane są wg 

uzyskanych punktów zdobytych w wyniku strzelań drużynowej rundy eliminacyjnej na 

odległości 70 metrów.  

Punktacja: 

MIEJSCE: PUNKTACJA 

1 miejsce 9 punktów 

2 miejsce 7 punktów  

3 miejsce 6 punktów 

4 miejsce 5 punktów 

5 miejsce 4 punktów 

6 miejsce 3 punktów 

7 miejsce 2 punktów 

8 miejsce 1 punkt 

 

• Przy jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej decyduje wyższy wynik 

najlepszego zawodnika w konkurencji 2x70 m. 

• w przypadku, gdy to nie daje rozstrzygnięcia o kolejności decyduje jednoczesny baraż 

tych drużyn na zakończenie zawodów rundy. 

• po każdej rundzie ligi ustalona zostanie kolejność drużyn wg punktów zdobytych 

w dotychczas rozegranych rundach. 

• końcową klasyfikację drużyn Ekstraklasy Łuczniczej Kobiet i Mężczyzn ustali 

Sędzia Główny bezpośrednio po zakończeniu zawodów V Rundy DMP.   

• o końcowej klasyfikacji drużyn decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich 5-

ciu rundach. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów w końcowej klasyfikacji 

przez więcej niż jedną drużynę zarządza się dodatkowy, jednoczesny pojedynek 
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barażowy (po trzy strzały każdej drużyny) między zainteresowanymi drużynami na 

zawodach V rundy, który decyduje o kolejności drużyn.  

• Sędzia Główny ma obowiązek w protokole zawodów z każdej rundy podawać pełny 

skład – 3/4 osobowy każdej drużyny. 

 

11. Nagrody i wyróżnienia:  

1 miejsce: tytuł Drużynowego Mistrza Polski na rok 2022. 

2 miejsce: tytuł V-ce Drużynowego Mistrza Polski na rok 2022. 

3 miejsc: 2 tytuły II-go V-ce Drużynowego Mistrza Polski na rok 2022. 

Medale: w końcowej klasyfikacji rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski Ekstraklasa 

Łucznicza Kobiet i Mężczyzn zespoły, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale - 4 

zawodników i trener.  

Puchary: w końcowej klasyfikacji rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski Ekstraklasa 

Łucznicza Kobiet i Mężczyzn zespoły, które zajmą miejsca 1-8 otrzymują puchary. 

Dyplomy:  w końcowej klasyfikacji rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski Ekstraklasa 

Łucznicza Kobiet i Mężczyzn zespoły, które zajmą miejsca 1-8 otrzymują dyplomy. 

Poszczególne Rundy Drużynowych Mistrzostw Polski Ekstraklasa Łucznicza Kobiet 

i Mężczyzn: 

Drużyny, które w poszczególnych Rundach zajmą miejsca 1-4 otrzymują nagrody finansowe 

ufundowane przez Organizatora z opłat startowych w niżej podanej wysokości nie mniejszej 

niż: 

1. – 500 zł /pięćset złotych/ 

2. – 300 zł /trzysta złotych/ 

3. – 200 zł /dwieście złotych/ 

4. – 100 zł /sto złotych/ 

z zastrzeżeniem udziału w Rundzie minimum 5 drużyn. 

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

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

 

I Liga Kobiet i Mężczyzn: 

Na wynik końcowy drużyny klubowej składa się suma wyników uzyskanych przez 

najlepszych trzech zawodników w konkurencji 2x70m. z dowolnych kategorii wiekowych 

wśród kobiet i mężczyzn. W drużynie może startować 4 zawodników.  

 

1. Klasyfikacja końcowa: 

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

przez trzyosobowe drużyny klubowe w poszczególnych rundach w konkurencji 2x70m. – 

V Rund rozegranych podczas rozgrywek Ekstraklasy Łuczniczej/ Pucharu Polski.  

b) klasyfikację końcową I Ligi Kobiet i Mężczyzn za 2022 rok ustali Komisja Sportowa 

PZŁucz. po zakończeniu rozgrywek.  

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

I Ligi Kobiet i Mężczyzn wyżej w klasyfikacji będzie drużyna, która uzyskała najwyższą sumę 

punktów w dowolnej rundzie. 
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2. Tytuły i wyróżnienia. 

a) Drużyna za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji końcowej I Ligi Kobiet 

lub Mężczyzn uzyska awans do Ekstraklasy Łuczniczej na sezon Drużynowych 

Mistrzostw Polski Ekstraklasa Łucznicza 2022.  

b) Drużyna za zajęcie II-go miejsca stoczy pojedynek barażowy o awans do Ekstraklasy 

z przedostatnią drużyną Ekstraklasy 

 c) Za miejsca zajęte w klasyfikacji końcowej drużyny otrzymają:  

- za miejsca 1- 3: puchary, 

- za miejsca 1- 8: dyplomy. 

- Puchary i dyplomy zabezpiecza organizator ostatniej rundy. 

3. Zgłoszenia  

Termin zgłaszania i opłat drużyn do rozgrywek I Ligi Łuczniczej upływa dnia 20.04.2022 r.  

Zgłoszenia pisemne należy kierować na adres PZŁucz.: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa. 

4. Opłaty : 

• wpisowe do rozgrywek I Ligi kobiet i mężczyzn wynosi 200 złotych /dwieście złotych/ zł 

od drużyny. Termin wnoszenia opłat: do 20.04.2022 – przekazem pocztowym na adres 

PZŁucz lub przelewem: 

PKO BP S.A XV/0 Warszawa nr rachunku: 46 1020 1156 0000 7702 0066 7469 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe koszty związane 

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby. 

• Opłata startowa od każdego zawodnika w każdej rundzie rozgrywek DMP wynosi – 

80 złotych /osiemdziesiąt złotych/, nie dotyczy startujących w Pucharze Polski. 

6. Uczestnictwo :  

Do rozgrywek może przystąpić każda drużyna klubowa zgłoszona do rozgrywek w 2022 roku 

przez dowolny klub sportowy. W rozgrywkach I Ligi Łuczniczej Kobiet i Mężczyzn może 

wystartować dowolna ilość drużyn z danego klubu sportowego. 

Puchar Polski Seniorów Open w sezonie 2022 
1. Cel zawodów: 

Podniesienie poziomu sportowego rywalizacji sportowej krajowej czołówki kobiet i mężczyzn 

w konkurencji olimpijskiej 2x70m. Podniesienie poziomu sportowego, odporności psychicznej 

zawodników poprzez strzelanie systemem setowym IORWA. 

Uzyskanie norm wynikowych do kadry narodowej 

2. Kalendarz rozgrywek: 

LP RUNDA TERMIN MIEJSCE 

1 I Runda Pucharu Polski 23-24.04 Prudnik 

2 II Runda Pucharu Polski 21-22.05 Głuchołazy 

3 III Runda Pucharu Polski 18-19.06 Bytom 

4 IV Runda Pucharu Polski 13-14.08 Kielce 

5 V Runda Pucharu Polski 24-25.09 Bytom 
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3. Program zawodów:   

/sobota/   

– runda kwalifikacyjna: 2 x 70 metrów do obiadu 

– runda kwalifikacyjna: 2 x 70 metrów po obiedzie 

 

/niedziela/ 

– runda eliminacyjna IOR WA:  od 1/48 finału po obiedzie 

4. Uczestnictwo : 

zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni do organizatora zawodów przez macierzyste kluby 

lub zawodnicy niestowarzyszeni, roczniki od 2005 – w drugim półroczu.  

5. Klasyfikacja: 

• zawodnik w zawodach otrzymuje punkty pomocnicze za uzyskany wynik w rankingu  

w strzelaniu konkurencji 4x70m. Zawodnik otrzymuje punkty pomocnicze za strzelanie 

pojedynków eliminacyjnych w konkurencji IORWA. Łącznie zawodnik punktuje 2 razy 

na danej rundzie Pucharu Polski.  

• zwycięzcą danej rundy Pucharu Polski zostaje zawodnik, który zdobędzie największą ilość 

punktów pomocniczych. W przypadku takiej samej ilości zdobytych punktów 

pomocniczych o kolejności decyduje średnia wszystkich trafień z pojedynków setowych. 

• zwycięzcą Pucharu Polski na rok 2022 zostaje zawodnik, który uzyska największą ilość 

punktów pomocniczych ze wszystkich rund Pucharu Polski.  

W przypadku takiej samej ilości zdobytych punktów pomocniczych o kolejności decyduje 

średnia wszystkich trafień z pojedynków setowych ze wszystkich rund. 

 

Tabela punktacji pomocniczej 

MIEJSCE W 

ZAWODACH 

STRZELANIE KWALIFIKACJI  

4 x 70m 

STRZELANIE POJEDYNKÓW 

ELIMINACYJNYCH 

1 15 15 

2 12 12 

3 10 10 

4 9 9 

5 8 8 

6 7 7 

7 6 6 

8 5 5 

9 4 4 

10 3 3 

11 3 3 

12 3 3 

13 2 2 

14 2 2 

15 1 1 

16 1 1 

 

Nagrody: 
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- zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca od 1 do 4 na poszczególnych rundach – 

otrzymują nagrody finansowe w wysokości: 1m - 500zł, 2m – 300zł, 3m – 200, 4m - 100zł.  

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

- zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 8 otrzymują dyplomy.  

- zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymują puchary.  

Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

• koszty udziału zawodników w zawodach pokrywają macierzyste kluby sportowe, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 80 złotych /osiemdziesiąt złotych/. 

Puchar Polski Juniorów 

Cel zawodów: 

Podniesienie poziomu sportowego w rywalizacji sportowej w kategorii juniorek i juniorów  

w konkurencji olimpijskiej 2x70m.  

Uzyskanie norm wynikowych do kadry narodowej 

Uzyskanie norm wynikowych na klasy sportowe  

 

Kalendarz rozgrywek: 

L.P. RUNDA TERMIN MIEJSCE 

1 I Runda Pucharu Polski 23-24.04 Prudnik 

2 II Runda Pucharu Polski 21-22.05 Głuchołazy 

3 III Runda Pucharu Polski 18-19.06 Bytom 

4 IV Runda Pucharu Polski 13-14.08 Kielce 

5 V Runda Pucharu Polski 24-25.09 Bytom 

Program zawodów:   

/sobota/  

 - strzelanie konkurencji 2 x 70 metrów, 

Uczestnictwo : 

zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni do organizatora zawodów przez macierzyste kluby lub 

zawodnicy niestowarzyszeni, rocznik 2002-2003-2004. Zawodnicy muszą posiadać dokument 

tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna), nr PESEL oraz posiadać 

książeczkę sportowo-lekarską zawodnika z aktualnym badaniem lekarskim poświadczonym 

przez upoważnionego lekarza, licencję zawodnika wydaną przez PZŁucz. 

Klasyfikacja: 

• zwycięzcą danej rundy Pucharu Polski Juniorów zostaje zawodnik/zawodniczka, który zajmie 

1 miejsce w strzelaniu konkurencji 2x70m wg. sumy uzyskanych punktów tarczowych, 

• zwycięzcą Pucharu Polski Juniorów na rok 2022 zostaje zawodnik/zawodniczka, który uzyska 

największą ilość punktów pomocniczych z 4 rund Pucharu Polski. W przypadku równej ilości 

punktów decyduje wyższy wynik w konkurencji 2x70m na dowolnej rundzie, a jeżeli to nie 

daje rezultatu to wynik wyższy w konkurencji 70m.  

Tabela punktacji pomocniczej 
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MIEJSCE W 

ZAWODACH 

STRZELANIE 

KONKURENCJI  

2 x 70 m 

1 15 

2 12 

3 10 

4 9 

5 8 

6 7 

7 6 

8 5 

9 4 

10 3 

11 3 

12 3 

13 2 

14 2 

15 1 

16 1 

Nagrody i wyróżnienia:  

Po V Rundzie Pucharu Polski OPEN nastąpi wręczenie pucharów dla zdobywców Pucharu 

Polski Juniorek i Juniorów na rok 2022 oraz dyplomów za miejsca 1-8. 

W poszczególnych Rundach Pucharu Polski Juniorów : 

• Puchary: za miejsca 1 – 3, 

• Dyplomy: za miejsca 1 -8, 

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

Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

• koszty udziału zawodników w zawodach pokrywają macierzyste kluby sportowe, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 80 złotych /osiemdziesiąt złotych/. 

Puchar Polski Juniorów Młodszych 

Cel zawodów : 

Podniesienie poziomu sportowego rywalizacji sportowej krajowej czołówki juniorek mł. 

i juniorów mł. W konkurencji 2x60m. 

Uzyskanie norm wynikowych do kadry narodowej 

Kalendarz rozgrywek: 

LP RUNDA TERMIN MIEJSCE 

1 I Runda Pucharu Polski 7.05 Kielce 

2 II Runda Pucharu Polski 4.06 Prudnik 

3 III Runda Pucharu Polski 25.06 Warszawa 
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4 IV Runda Pucharu Polski 17.09 Żołędowo 

Program zawodów : 

/sobota/ 

• runda kwalifikacyjna: strzelanie konkurencji 2 x 60 metrów, 

• runda eliminacyjna: IORWA na 60 metrów 

Uczestnictwo : zawodniczki i zawodnicy kadry narodowej juniorów młodszych oraz 

zawodnicy zgłoszeni przez macierzyste kluby sportowe z rocznika 2005 – 2007, a w II półroczu 

2022 roku zawodnicy z rocznika 2008.  

Klasyfikacja: 

• zwycięzcą danej rundy Pucharu Polski Juniorów zostaje zawodnik/zawodniczka, który zajmie 

1 miejsce w strzelaniu rundy eliminacyjnej, 

• zwycięzcą Pucharu Polski Juniorów Młodszych na rok 2022 zostaje zawodnik/zawodniczka, 

który uzyska największą ilość punktów pomocniczych z 4 rund Pucharu Polski. W przypadku 

równej ilości punktów decyduje wyższy wynik w konkurencji 2x60m na dowolnej rundzie, 

a jeżeli to nie daje rezultatu to wynik wyższy w konkurencji 60m.  

Tabela punktacji pomocniczej 

MIEJSCE W 

ZAWODACH 

STRZELANIE 

RUNDY 

ELIMINACYJNEJ 

1 15 

2 12 

3 10 

4 9 

5 8 

6 7 

7 6 

8 5 

9 4 

10 3 

11 3 

12 3 

13 2 

14 2 

15 1 

16 1 

Nagrody i wyróżnienia:  

Po IV Rundzie Pucharu Polski nastąpi wręczenie pucharów dla zdobywców Pucharu Polski 

Juniorów Młodszych na rok 2022 w kategorii: junior młodszy i juniorka młodsza, 

oraz dyplomów za miejsca 1-8. 

W poszczególnych Rundach Pucharu Polski: 

• Puchary: za miejsca 1 – 3, 

• Dyplomy: za miejsca 1 -8. 

• Nagrody rzeczowe /wg. możliwości organizatora/ za miejsca 1-6. 
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Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, 

• koszty udziału zawodników w zawodach pokrywają macierzyste kluby sportowe, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 50 złotych /pięćdziesiąt złotych/. 

XXXVII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  

o Puchar Prezesa PKOL 

1. Termin zawodów: 30-31.07.2022 

2. Miejscowość: Kraków 

3. Organizator: Polski Związek Łuczniczy,  

4. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni w roku 

1999, 2000, 2001. 

5. Konkurencje: 

a) Indywidualna Olimpijska Runda WA – oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków 

bloczkowych: 

• Runda kwalifikacyjna: 

zawodniczki 2x70 metrów,  

zawodnicy 2x70 metrów. 

• Runda eliminacyjna - pojedynki: strzelanie na odległości 70 metrów. W rundzie 

eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. Kategoria łuków bloczkowych - 

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

b) Zespołowa Olimpijska Runda WA - oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków 

bloczkowych. 

• W rundzie kwalifikacyjnej uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły klubowe. 

• W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 zespołów. 

• Pojedynki zespołów: strzelanie na odległości 70 metrów systemem setowym do 6/5 pkt. 

• Pojedynki zespołów w kategorii łuków bloczkowych - strzelanie na odległości 50 metrów 

systemem punktowym. 

c) Konkurencja mikstów 

• Konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu – 

oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków bloczkowych. 

• Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24-stu najlepszych mikstów według 

rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów. Maksymalna ilość 

mikstów z jednego klubu – 3. 

• Pojedynki w rundzie eliminacyjnej na odległości 70 metrów systemem setowym. 

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

do rozstrzygnięcia pojedynku. 

• W przypadku remisu 4 - 4 zarządza się strzelanie barażowe po jednej strzale przez 

zawodniczkę i zawodnika.  

 

Trener klubowy lub kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu 

głównemu zespoły 3/4-osobowe /ilość zespołów dowolna/. Prawo zmiany składów mikstów 
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przysługuje kierownikowi/trenerowi, który zgłasza pisemnie sędziemu głównemu do 30 minut 

przed rundą eliminacyjną, ewentualna zmiana składu nie powoduje zmiany w rankingu po 

rundzie kwalifikacyjnej. 

Uwaga! 

czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 180 sekund. 

czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 90 sekund. 

6. Klasyfikacja: oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków bloczkowych – bez 

naliczania punktów do współzawodnictwa Ministerstwa Sportu w kategorii łuków 

bloczkowych. 

a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda WA. 

c) Miksty: pojedynkowa Runda WA. 

d) Klubów i województw za miejsca zawodników startujących w kategorii łuków 

olimpijskich w konkurencji: Indywidualna Olimpijska Runda WA, Zespołowa 

Olimpijska Runda WA, Olimpijska Runda Mikstów WA według następującej 

punktacji:  

Indywidualna Olimpijska Runda WA K/M 

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

Punkty 25 21 17 14 12 10 8 

Zespołowa Olimpijska Runda WA K/M 

Miejsce 1 2 3-4 5 6 7 8 – 12 

Punkty 25 21 17 14 12 10 8 

Olimpijska Runda Mikstów WA 

Miejsce 1 2 3-4 5 6 7 8 – 12 

Punkty 25 21 17 14 12 10 8 

W konkurencji zespołowa runda WA biorą udział tylko zespoły klubowe składające się 

z trzech lub czterech zawodników. 

W konkurencji mikstów biorą udział tylko miksty klubowe.  

W przypadku gdy ilość startujących zawodników lub zespołów będzie mniejsza od ilości 

przewidzianej w tabeli do tzw. „punktowania” to ostatni zawodnik czy zespół, mikst nie ma 

przyznanych punktów 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty trzykrotnie.  

7. Tytuły i wyróżnienia: oddzielnie w kategorii łuków olimpijskich i łuków bloczkowych. 

a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda WA: 

• 1 miejsce: tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski na rok 2022, 

• 2 miejsce: tytuł Młodzieżowego V-ce Mistrza Polski na rok 2022, 

• 3 miejsce: 2 tytuły Młodzieżowego II-go V-ce Polski na rok 2022, 

• Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe, 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

• Nagrody: nagrody rzeczowe /wg możliwości finansowej organizatora/. 

b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 

• 1 miejsce: tytuł Młodzieżowego Zespołowego Mistrza Polski na rok 2022, 
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• 2 miejsce: tytuł Młodzieżowego Zespołowego V-ce Mistrza Polski na rok 2022, 

• 3 miejsce: 2 tytuły Młodzieżowego Zespołowego II-go V-ce MP na rok 2022, 

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

klubowi.  

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

c) Konkurencja mikstów łuki klasyczne, łuki bloczkowe: 

• 1 miejsce: tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w mikście na rok 2022, 

• 2 miejsce:  tytuł Młodzieżowego V-ce Mistrza Polski w mikście na rok 2022, 

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

na rok 2022, 

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

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

d) klasyfikacja punktowa klubów i województw: 

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

8. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe koszty związane z 

udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby, 

• medale na zawody zabezpiecza bezpośredni organizator zawodów, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 80 złotych /osiemdziesiąt złotych/. 

9. Zgłoszenie do udziału w zawodach: 

• należy dokonać poprzez SPORT ZONA w terminie określonym w komunikacie 

organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego organizatora zawodów.       

Program zawodów:  

.2022 /sobota/ 

• strzelanie konkurencji 2 x 70 metrów wśród kobiet i mężczyzn,  

• strzelanie konkurencji 2 x 50 metrów wśród kobiet i mężczyzn,  

• strzelanie pojedynków w konkurencji mikstów i drużyn  

.2022 /niedziela/ 

• strzelanie eliminacji indywidualnych IOR WA – 70m, strzelanie pojedynków 

finałowych mikstów i drużyn oraz pojedynków indywidualnych od 1/2 finału 

• uroczystość zakończenia Młodzieżowych Mistrzostw Polski.  

 

UWAGA! 

Protokół z zawodów powinien zawierać numery licencji i rocznik wszystkich uczestniczących 

zawodników. Bezpośredni organizator do 48 godzin po zakończeniu zawodów przesyła jego 

oryginał w wersji papierowej na adres Polski Związek Łuczniczy ul. Oleandrów 6, 00-629 

Warszawa.  Dodatkowo skan w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres 

archery@archery.pl oraz wykaz uczestników w pliku excel zawierający ich numery PESEL 

konieczny do wprowadzenia wyników w elektronicznym systemie współzawodnictwa 

sportowego. 

mailto:archery@archery.pl
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LXX  Mistrzostwa Polski Juniorów 

 

1. Termin zawodów: 22-24.07.2022 

2. Miejscowość: Łódź  

3.Organizator: Polski Związek Łuczniczy,  

4.Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni w roku 2002, 

2003, 2004. 

5. Konkurencje: 

a) Indywidualna Olimpijska Runda WA – oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków 

bloczkowych: 

• Runda kwalifikacyjna: 

zawodniczki 2x70 metrów,  

zawodnicy 2x70 metrów. 

• Runda eliminacyjna - pojedynki: strzelanie na odległości 70 metrów. W rundzie 

eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. Kategoria łuków bloczkowych - 

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

b) Zespołowa Olimpijska Runda WA - oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków 

bloczkowych. 

• W rundzie kwalifikacyjnej uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły klubowe. 

• W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 zespołów. 

• Pojedynki zespołów: strzelanie na odległości 70 metrów systemem setowym do 6/5 pkt. 

• Pojedynki zespołów w kategorii łuków bloczkowych - strzelanie na odległości 50 metrów 

systemem punktowym. 

c) Konkurencja mikstów 

• Konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu – 

oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków bloczkowych. 

• Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24-stu najlepszych mikstów według 

rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów. Maksymalna ilość 

mikstów z jednego klubu – 3. 

• Pojedynki w rundzie eliminacyjnej na odległości 70 metrów systemem setowym. 

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

do rozstrzygnięcia pojedynku. 

• W przypadku remisu 4 - 4 zarządza się strzelanie barażowe po jednej strzale przez 

zawodniczkę i zawodnika.  

 

Trener klubowy lub kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu 

głównemu zespoły 3/4-osobowe /ilość zespołów dowolna/. Prawo zmiany składów mikstów 

przysługuje kierownikowi/trenerowi, który zgłasza pisemnie sędziemu głównemu do 30 minut 

przed rundą eliminacyjną, ewentualna zmiana składu nie powoduje zmiany w rankingu po 

rundzie kwalifikacyjnej. 

d) Strzelania specjalne na odległości 15m do sylwetki „Słonecznika” dla Mistrzów i trzech 

V-ce Mistrzów Polski – oddzielnie kategoria łuków klasycznych i łuków bloczkowych.  
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Uwaga! 

czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 180 sekund. 

czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 90 sekund. 

6. Klasyfikacja : oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków 

bloczkowych – bez naliczania punktów do współzawodnictwa  

Ministerstwa Sportu w kategorii łuków bloczkowych. 

a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda WA. 

c) Miksty: pojedynkowa Runda WA. 

d) Klubów i województw za miejsca zawodników startujących w kategorii łuków olimpijskich 

w konkurencji: Indywidualna Olimpijska Runda WA, Zespołowa Olimpijska Runda WA, 

Mikst - według następującej punktacji: 

Indywidualna Olimpijska Runda WA K/M 

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

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

 

Zespołowa Olimpijska Runda WA K/M 

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

punkty 15 12 9 6 4 3 2 1 

 

Olimpijska Runda Mikstów WA 

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

punkty 15 12 9 6 4 3 2 1 

W konkurencji zespołowa runda WA biorą udział tylko zespoły klubowe składające się z 

trzech lub czterech zawodników. W konkurencji mikstów biorą udział tylko miksty 

klubowe. 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty trzykrotnie. 

W przypadku gdy ilość startujących zawodników lub zespołów, mikstów będzie mniejsza 

od ilości przewidzianej w tabeli do tzw. „punktowania” to ostatni zawodnik czy zespół 

nie ma przyznanych punktów. 

7. Tytuły i wyróżnienia : oddzielnie kategoria łuków olimpijskich  

i łuków bloczkowych. 

 a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda WA: 

• 1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Juniorów na rok 2022, 

• 2 miejsce:  tytuł V-ce Mistrza Polski Juniorów na rok 2022, 

• 3 miejsce:  2 tytuły II-go V-ce Mistrza Polski Juniorów na rok 2022, 

• Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe, 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

• Nagrody: nagrody rzeczowe /wg możliwości finansowej organizatora/. 

• Za miejsca 1-3 na poszczególnych odległościach w konkurencji WA 1440 – medale bez 

tytułów Mistrza Polski – odpowiednio złoty, srebrny, brązowy. Za miejsca 1- 8 dyplomy. 

b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 

• 1 miejsce: tytuł Zespołowego Mistrza Polski Juniorów na rok 2022, 
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• 2 miejsce: tytuł Zespołowego V-ce Mistrza Polski Juniorów na rok 2022, 

• 3 miejsce: 2 tytuły Zespołowego II-go V-ce Mistrza Polski Juniorów na rok 202, 

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

klubowi.  

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

c) Konkurencja mikstów w kategorii łuków olimpijskich, łuków bloczkowych: 

• 1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Juniorów w mikście na rok 2022, 

• 2 miejsce: tytuł V-ce Mistrza Polski Juniorów w mikście na rok 2022, 

• 3 miejsce: 2 tytuły Zespołowego II-go V-ce Mistrza Polski Juniorów w mikście na rok 2022, 

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

• Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

d) Strzelania specjalne na odległości 15m do sylwetki „słonecznika” dla Mistrzów i trzech V-

ce Mistrzów Polski. 

e) klasyfikacja punktowa klubów i województw: 

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

8. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe koszty związane z 

udziałem  

w zawodach pokrywają uczestniczące kluby, 

• medale na zawody zabezpiecza bezpośredni organizator zawodów, 

• opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 70 złotych /siedemdziesiąt złotych/. 

9. Zgłoszenie do udziału w zawodach: 

• należy dokonać poprzez SPORT ZONA w terminie określonym w komunikacie 

organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego organizatora zawodów.       

Program zawodów: 

/piątek/ 

• Przyjazd ekip 

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

/sobota/ 

• strzelanie konkurencji 2 x 70 metrów juniorzy i juniorki/  

• strzelanie pojedynków w konkurencji mikstów i drużyn do ½ finału 

/niedziela/ 

• strzelanie eliminacji indywidualnych IOR WA – 70m, strzelanie pojedynków 

finałowych mikstów i drużyn oraz pojedynków indywidualnych od 1/2 finału 

• uroczystość zakończenia Mistrzostw Polski Juniorów. 

 

UWAGA! 

Protokół z zawodów powinien zawierać numery licencji i rocznik wszystkich uczestniczących 

zawodników. Bezpośredni organizator do 48 godzin po zakończeniu zawodów przesyła jego 

oryginał w wersji papierowej na adres Polski Związek Łuczniczy ul. Oleandrów 6, 00-629 

Warszawa.  Obowiązkowo skan w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres 

archery@archery.pl oraz wykaz uczestników w pliku excel zawierający ich numery PESEL 

mailto:archery@archery.pl
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konieczny do wprowadzenia wyników w elektronicznym systemie współzawodnictwa 

sportowego. 

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów 

Młodszych 

1. Termin zawodów: 14-17.07.2022 r. 

2. Miejscowość: Kraków 

3.Organizator zawodów: Polski Związek Łuczniczy.  

4. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje: Polski Związek Łuczniczy. 

5. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni w roku 

2005, 2006, 2007. Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport 

lub legitymacja szkolna), nr PESEL oraz posiadać książeczkę sportowo-lekarską zawodnika 

z aktualnym badaniem lekarskim poświadczonym przez upoważnionego lekarza medycyny 

sportowej.  

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 

wystartuje na koszt Komitetu Organizacyjnego: 64 juniorek młodszych i 64 juniorów 

młodszych, którzy zostaną uprzednio zakwalifikowani do udziału  zawodach na podstawie 

rankingu ustalonego według wyników uzyskanych w konkurencji 2x60m w kategorii 

łuków olimpijskich w zawodach ujętych w kalendarzu imprez centralnych PZŁucz. na rok 

2022: 

 

 

LP RUNDA TERMIN MIEJSCE 

1 I Runda Pucharu Polski 7.05 Kielce 

2 II Runda Pucharu Polski 4.06 Prudnik 

3 III Runda Pucharu Polski 25.06 Warszawa 

 

W OOM i MPJmł. nie ma możliwości udziału zawodników poza zakwalifikowaną „64-

ką” na koszt klubów/stowarzyszeń. 

6. Konkurencje: 

a) Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

Runda kwalifikacyjna – WA 720 juniorów młodszych: 

  juniorki młodsze: konkurencja 2x60 m, odległość 60 m, tarcza  122 cm,  

          strzelanie 2 x 6serii x 6 strzał 

  juniorzy młodsi: konkurencja 2x60 m, odległość 60 m, tarcza  122 cm,  

       strzelanie 2 x 6serii x 6 strzał 

    

W rundzie eliminacyjnej uczestniczą wszyscy zawodnicy uczestniczący w rundzie 

kwalifikacyjnej od 1/32 finału zawodniczek i zawodników. Pojedynki eliminacyjne - strzelanie 

z odległości 60 metrów. 
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b) Zespołowa Olimpijska Runda WA. 

• W rundzie kwalifikacyjnej uczestniczą wszystkie zgłoszone 

zespoły klubowe/wojewódzkie. W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 zespołów według 

rankingu: (na podstawie dokonanego wcześniejszego zgłoszenia składów osobowych). 

Pojedynki zespołów: strzelanie na odległości 60 metrów systemem setowym do 6/5 pkt. 

Każdy klub/województwo może zgłosić do zawodów w konkurencji zespołowa runda WA 

dowolną ilość zespołów (na podstawie dokonanego wcześniejszego zgłoszenia składów 

osobowych na 60 minut przed zawodami przez trenerów klubowych, a w przypadku zespołów 

wojewódzkich przez upoważnione osoby zgodnie z KRS w poszczególnych OZŁucz.) 

Pojedynki zespołów: strzelanie z odległości 60 metrów systemem setowym do uzyskania 5 

punktów. 

c) Konkurencja mikstów. 

Konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka. W rundzie eliminacyjnej 

uczestniczy do 24 zespołów według rankingu: (na podstawie dokonanego wcześniejszego 

zgłoszenia składów osobowych na 60 minut przed zawodami przez trenerów klubowych, 

a w przypadku zespołów wojewódzkich przez upoważnione osoby zgodnie z KRS w 

poszczególnych OZŁucz.). Pojedynki zespołów: strzelanie na odległości 60 metrów systemem 

setowym do 6/5 pkt. W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 

strzały w secie do rozstrzygnięcia pojedynku. W przypadku remisu 4 pkt.- 4 pkt. zarządza się 

strzelanie barażowe po jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  

Do strzelań eliminacyjnych od 1/16 finału awansują: miksty ze zgłoszonych 

klubów/województw - maksymalnie do 4-ch mikstów z jednego klubu/województwa 

na podstawie sumy najlepszych wyników: zawodniczki i zawodnika po rundzie 

kwalifikacyjnej. 

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

upoważnione osoby zgodnie z KRS w poszczególnych OZŁucz. przed rozpoczęciem 

zawodów zgłasza pisemnie sędziemu głównemu zespoły 3/4-osobowe i miksty /ilość 

zespołów dowolna, miksty klubowe/wojewódzkie w rundzie eliminacyjnej i finałowej 

maksymalnie 4 najlepsze z rankingu.   

Prawo zmiany składów mikstów przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekip klubowych, 

który zgłasza pisemnie sędziemu głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną. 

W przypadku zespołów i mikstów wojewódzkich prawo dokonania zmian w składzie 

osobowym przysługuje upoważnionej pisemnie osobie przez odpowiedni terytorialnie OZŁucz. 

Ewentualna zmiana składu w zespole lub w mikście nie powoduje zmiany w rankingu po 

rundzie kwalifikacyjnej. 

e) Strzelanie specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki „Koniczynki” dla Mistrzów i trzech 

V-ce Mistrzów OOM w kategorii kobiet i mężczyzn. 

Uwaga! 

czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 180 sekund. 

czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 90 sekund. 

7. Klasyfikacja: oddzielnie juniorki młodsze i juniorzy młodsi. 

Runda kwalifikacyjna:  

  juniorki młodsze  – WA 720 juniorek młodszych 60 metrów 
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  juniorzy młodsi  – WA 720 juniorów młodszych  60 metrów. 

Runda eliminacyjna – strzelanie pojedynków na odległości 60 metrów.  

a) Indywidualna: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

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

c) Miksty: Olimpijska Pojedynkowa Runda WA 

 

d) Klubów i województw za miejsca zawodników w konkurencji: 

Indywidualna Olimpijska Runda, Zespołowa Olimpijska Runda WA, Olimpijska Pojedynkowa 

Runda WA w Mikstach wg następującej punktacji: 

 

 

Indywidualna Olimpijska Runda WA K/M 

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

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

Zespołowa Olimpijska Runda WA K/M 

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

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

Olimpijska Runda Mikstów WA 

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

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty tylko dwukrotnie.  

W przypadku, gdy ilość startujących zawodników lub zespołów będzie mniejsza od ilości 

przewidzianej w tabeli do tzw. „punktowania” to ostatni zawodnik czy zespół nie ma 

przyznanych punktów. 

8. Tytuły i wyróżnienia. 

a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda WA: 

1 miejsce: tytuł Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2022, 

2 miejsce: tytuł V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2022, 

3 miejsce: 2 tytuły II-gi V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2022, 

Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe, 

Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

Nagrody: nagrody rzeczowe /wg możliwości finansowej organizatora/. 

b) Za miejsce 1-3 w konkurencji: juniorki młodsze 2x60 m, i juniorzy młodsi 2x60 m, 

zawodnicy otrzymują: 

Medale: odpowiednio złoty, srebrny, brązowy 

Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

c) Za miejsca 1-3 w strzelaniu na poszczególnych odległościach w konkurencji WA 720 

juniorów młodszych: 2x60 metrów – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, w konkurencji 

WA 720 juniorek młodszych: 2x60 metrów – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, 

zawodnicy/zawodniczki otrzymują: 

Medale: odpowiednio złoty, srebrny, brązowy 

Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

d) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 
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1 miejsce: tytuł Zespołowy Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2022, 

2 miejsce: tytuł Zespołowy V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2022, 

3 miejsce: 2 tytułu Zespołowy II–gi V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 

2022, 

Medale: odpowiednio złoty, srebrny, brązowe 

Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

e) Konkurencja mikstów: 

1 miejsce – tytuł  Mistrz OOM w konkurencji mikst na rok 2022, 

2 miejsce – tytuł V-ce Mistrz OOM w konkurencji mikst na rok 2022, 

3 miejsce –  2 tytuły II-gi V-ce Mistrz OOM w konkurencji mikst na rok 2022, 

Medale: odpowiednio złoty, srebrny, brązowe 

Dyplomy: za miejsca 1- 8, 

f) klasyfikacja punktowa klubów i województw: 

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

9. Zgłoszenia do udziału w zawodach: 

• Zgłoszenie do udziału w zawodach dokonują Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia 

Sportowe w terminie do dnia 5.07.2022 r.  

• Kluby sportowe poprzez SPORT ZONA w terminie do 5.07.2022 r do bezpośredniego organizatora.   

10. Inne postanowienia. 

a)Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje na zawodach delegatowi Zarządu 

PZŁucz. 

b) Ponadto obowiązuje Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży 

Ministerstwa Sportu. 

c) Komunikat organizacyjny zawodów opracuje bezpośredni organizator zawodów. 

Program zawodów: 

/czwartek/ 

• Przyjazd do obiadu,  

• godz. 16:00 – 18:00 nieoficjalny trening, kontrola sprzętu i badań lekarskich. 

• godz.  18:00 odprawa kierowników ekip – konferencja techniczna  

/piątek/ 

• godz. 8:30-9:15 – otwarte tory dla juniorów młodszych 

Runda kwalifikacyjna juniorzy młodsi 

• godz. 9:20 – strzelanie konkurencji WA 720 /odległość 2x60 m juniorzy młodsi/ 

• godz. 14:00-14:45 – otwarte tory dla juniorek młodszych 

• Runda kwalifikacyjna juniorki młodsze 

• godz. 14:50 – strzelanie konkurencji WA 720 /odległość 2x60 m juniorki młodsze/ 

•  

17.07.2022 /sobota/ - strzelania konkurencji zespołowych 

• godz. 9:00-9:45– otwarte tory dla juniorek i juniorów młodszych 

• godz. 9:50 – strzelanie pojedynków ZORWA wśród juniorek i juniorów młodszych 

• godz. 14:00-14:45  - otwarte tory dla mikstów 
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• godz. 14:50 strzelanie pojedynków w konkurencji zespołowej mikstów  

 

18.07.2022 /niedziela/ 

• godz. 8:00-8:45 otwarte tory dla juniorek i juniorów młodszych 

• godz. 8:50 strzelanie indywidualnych pojedynków IORWA – 60m,  

• godz. 13:00 strzelania specjalne 

• godz. 14:00 uroczystość zakończenia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i 

Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. 

UWAGA! 

Protokół z zawodów powinien zawierać numery licencji i rocznik wszystkich uczestniczących 

zawodników. Bezpośredni organizator do 48 godzin po zakończeniu zawodów przesyła jego 

oryginał w wersji papierowej na adres Polski Związek Łuczniczy ul. Oleandrów 6, 00-629 

Warszawa.  Dodatkowo skan w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres 

archery@archery.pl  oraz wykaz uczestników w pliku excel zawierający ich numery PESEL 

konieczny do wprowadzenia wyników w elektronicznym systemie współzawodnictwa 

sportowego. 

Mistrzostwa Polski Młodzików 

1. Termin zawodów:  3-4.09.2022 r. 

2. Miejscowość: Głuchołazy 

3.Organizator: Polski Związek Łuczniczy,  

4. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni w roku 

2008-2009-2010-2011-2012. 

5. Konkurencje: 

Młodzik: 14-12 lat, rocznik 2008-2010: 

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

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

40 metrów – tarcze o średnicy 122 cm 

20 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

b) Zespołowa – konkurencja 3 x Ł-2B 

Na wynik drużyny składać się będzie suma wyników w konkurencji Ł-2B trzech najlepszych 

zawodników spośród 4 maksimum uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów. 

c) Mikstów – konkurencja 2 x Ł-2B 

• Konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu. 

• Na wynik drużyna składać się będzie suma wyników w konkurencji Ł-2B zawodniczki i 

zawodnika mikstów według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do 

zawodów. 

d) Strzelania specjalne na odległości 15 metrów do sylwetki „Maka” dla zawodników, którzy 

w indywidualnej konkurencji Ł-2B zajmą miejsca 1-3, oddzielnie młodziczki i młodzicy. 

Młodzik młodszy: 11-10 lat, rocznik 2011 - 2012 

a) Indywidualna – konkurencja Ł-2B – 2x15m., 2x10m., 

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

mailto:archery@archery.pl
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15 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

10 metrów – tarcze o średnicy 60 cm 

b) Zespołowa – konkurencja 3 x Ł-2B 

Na wynik drużyny składać się będzie suma wyników w konkurencji Ł-2B trzech najlepszych 

zawodników spośród 4 maksimum uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów. 

c) Mikstów – konkurencja 2 x Ł-2B 

• Konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu. 

• Na wynik drużyna składać się będzie suma wyników w konkurencji Ł-2B zawodniczki 

i zawodnika mikstów według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do 

zawodów.  

d) Strzelania specjalne na odległości 10 metrów do sylwetki „Maka” dla zawodników, którzy 

w indywidualnej konkurencji Ł-2B zajmą miejsca 1-3, oddzielnie młodziczki i młodzicy. 

6. Klasyfikacja: oddzielnie młodzicy i młodziczki w kategorii młodzika oraz oddzielnie  

w kategorii młodzika młodszego: 

a) Indywidualnie - konkurencja Ł-2B 

b) Zespołowo - konkurencja 3 x Ł-2B 

Na wynik drużyny składać się będzie suma wyników w konkurencji Ł-2B trzech najlepszych 

zawodników spośród 4 maksimum uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów. 

c) Mikstów – konkurencja 2 x Ł-2B 

Na wynik drużyna składać się będzie suma wyników w konkurencji Ł-2B zawodniczki i 

zawodnika mikstów według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do 

zawodów. 

7. Tytuły i wyróżnienia:  

oddzielnie młodzicy i młodziczki w kategorii młodzika 

a) Konkurencja indywidualna: Ł-2B 

1 miejsce – Mistrz Polski Młodzików na rok 2022, 

2 miejsce – V-ce Mistrz Polski Młodzików na rok 2022, 

3 miejsce – II-gi V-ce Mistrz Polski Młodzików na rok 2022. 

Medale:  

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

• za miejsca 1-3 na odległościach 40m i 20m: medale – odpowiednio  złote, srebrne, 

brązowe, 

Dyplomy: 

• za miejsca 1 – 8 dyplomy. 

Nagrody rzeczowe:  

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

b) Konkurencja zespołowa: 3 x Ł-2B 

1 miejsce – Zespołowy Mistrz Polski Młodzików na rok 2022, 

2 miejsce – Zespołowy V-ce Mistrz Polski Młodzików 2022, 

3 miejsce –Zespołowy II-gi  V-ce Mistrz Polski Młodzików 2022, 

Medale: za miejsca 1-3: medale: zespoły 3 lub 4 osobowe –odpowiednio złote, srebrne, 

brązowe. 

Dyplomy: za miejsca 1-8: dyplomy. 
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c) Konkurencja mikstów: 2 x Ł-2B 

• 1 miejsce – Mistrz Polski Młodzików w mikście na rok   2022, 

• 2 miejsce – V-ce Mistrz Polski Młodzików w mikście na rok 2022, 

• 3 miejsce – II-gi  V-ce Mistrz Polski Młodzików w mikście na rok 2022. 

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

odpowiednio złote, srebrne, brązowe. 

• Dyplomy: za miejsca 1-8: dyplomy.  

oddzielnie młodzicy i młodziczki w kategorii młodzika młodszego: 

a) Konkurencja indywidualna: Ł-2B 

1 miejsce – Mistrz Polski Młodzików na rok 2022, 

2 miejsce – V-ce Mistrz Polski Młodzików na rok 2022, 

3 miejsce – II-gi V-ce Mistrz Polski Młodzików na rok 2022. 

Medale:  

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

• za miejsca 1-3 na odległościach 40m i 20m: medale – odpowiednio  złote, srebrne, 

brązowe, 

Dyplomy: 

• za miejsca 1 – 8 dyplomy. 

Nagrody rzeczowe:  

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

b) Konkurencja zespołowa: 3 x Ł-2B 

1 miejsce – Zespołowy Mistrz Polski Młodzików na rok 2022, 

2 miejsce – Zespołowy V-ce Mistrz Polski Młodzików 2022, 

3 miejsce –Zespołowy II-gi  V-ce Mistrz Polski Młodzików 2022, 

Medale: za miejsca 1-3: medale: zespoły 3 lub 4 osobowe –odpowiednio złote, srebrne, 

brązowe. 

Dyplomy: za miejsca 1-8: dyplomy. 

c) Konkurencja mikstów: 2 x Ł-2B 

• 1 miejsce – Mistrz Polski Młodzików w mikście na rok   2022, 

• 2 miejsce – V-ce Mistrz Polski Młodzików w mikście na rok 2022, 

• 3 miejsce – II-gi  V-ce Mistrz Polski Młodzików w mikście na rok 2022. 

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

odpowiednio złote, srebrne, brązowe. 

• Dyplomy: za miejsca 1-8: dyplomy.  

• d) Strzelania specjalne na odległości 15m do sylwetki „Maka” dla Mistrzów i trzech V-ce 

Mistrzów Polski – oddzielnie kategoria łuków klasycznych i łuków bloczkowych.  

8. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe koszty związane  

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby, 

• medale na zawody zabezpiecza bezpośredni organizator zawodów,  

• opłata startowa od 1-go zawodnika  wynosi 50 złotych /pięćdziesiąt złotych/. 
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9. Zgłoszenie  - należy dokonać wg. zasad określonych w komunikacie organizacyjnym 

zawodów przez bezpośredniego organizatora zawodów.  

 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

1. Termin zawodów: 

zawody muszą odbyć się w terminie do dnia 30 września 2022 roku.  

2. Miejsce zawodów:  

 Strefy : 

A – KPM, POM, ZPM 

B – LUB, MAZ, WM, PDL 

C – DSL, LBU, WLP 

D – ŁDZ, SWI 

E – SL, OPO 

F – PKR, MŁP. 

W roku 2022 MMM organizują n/w województwa: 

A KPM   

B MAZ   

C DSL   

D SWI   

E OPO   

F MŁP   

Zawody przeprowadza się w ciągu 1 dnia w konkurencji Ł-B - tj. 40m + 20m. 

3. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni w roku  

2008, 2009, 2010 (młodzicy, posiadający licencje wydane przez terytorialny Okręgowy 

Związek Łuczniczy lub macierzyste kluby sportowe, aktualne ważne badania lekarskie 

poświadczone przez upoważnionego lekarza medycyny sportowej, odnotowane w książeczce 

sportowo lekarskiej zawodnika z potwierdzeniem przynależności klubowej. Warunkiem 

uznania zawodów za Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i klasyfikacji klubów oraz 

województw według punktacji współzawodnictwa sportowego dzieci  i młodzieży jest udział 

w danych zawodach minimum trzech klubów łącznie z co najmniej dwóch województw. 

4. Konkurencje: 

 Młodzicy: 

a) Indywidualna – konkurencja Ł-B   

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

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

Konkurencja Ł-B – 40 + 20m. Na każdej odległości zawodnik/-czka strzela 12 serii po 3 strzały  

    - 40 metrów – tarcze o średnicy 122 cm  

    - 20 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

W zawodach biorą udział tylko drużyny klubowe. Każdy klub sportowy może zgłosić pisemnie 

dowolną ilość zespołów i mikstów przed rozpoczęciem zawodów  bez  prawa do późniejszej  

zmiany  składów osobowych.  

5. Klasyfikacja - oddzielnie młodziczki i młodzicy.  
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 a) indywidualnie w konkurencji:  Ł-B (40+20m) 

 b) Zespołowo –  3 zawodników:  Ł-B  

Na wynik drużyny składać się będzie suma punktów uzyskanych w konkurencji Ł-B  przez 

trzech zawodników zgłoszonych uprzednio do zespołu klubowego. Każdy klub może zgłosić 

do zawodów dowolną ilość zespołów.   

W konkurencji zespołowej mogą uczestniczyć tylko zespoły klubowe. 

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

Na wynik mikstu składać się będzie suma punktów uzyskanych w konkurencji Ł-B  przez 

dwóch zawodników (1K+1M) zgłoszonych uprzednio do mikstu klubowego. Każdy klub może 

zgłosić do zawodów dowolną ilość mikstów.   

W konkurencji mikstów mogą uczestniczyć tylko miksty klubowe.   

d) Klubów i województw za miejsca zawodników zajęte w konkurencji  indywidualnej, 

zespołowej, mikstów według następującej punktacji:  

Konkurencja Ł-B 

Lok. 1 2-4 5-18  

PKT 3 2 1 

Konkurencja zespołowa 

Lok. 1 2-4 5-8  

PKT 3 2 1 

   Konkurencja mikstów 

Lok. 1 2-4 5-8  

PKT 3 2 1 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty tylko dwukrotnie. 

6. Tytuły i wyróżnienia - oddzielnie młodziczki i młodzicy. 

a) Indywidualnie w konkurencji Ł-B:     

1 miejsce – Międzywojewódzki Mistrz Młodzików na rok 2022, 

2 miejsce – Międzywojewódzki V-ce  Mistrz Młodzików na rok 2022, 

3 miejsce – II –gi Międzywojewódzki V-ce Mistrz Młodzików na rok 2022. 

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

Dyplomy: za miejsca 1-12 dyplomy.  

b) Zespołowo – konkurencja 3 x Ł-B 

1 miejsce – Międzywojewódzki Zespołowy Mistrz Młodzików na rok 2022, 

2 miejsce – Międzywojewódzki Zespołowy V-ce  Mistrzów Młodzików na rok 2022, 

3 miejsce – Międzywojewódzki Zespołowy II-gi V-ce Mistrzów Młodzików na rok 2022. 

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

Dyplomy: za miejsca 1-8 dyplomy.  

c) Mikstów – konkurencja 2 x Ł-B 

1 miejsce – Międzywojewódzki Mistrz Młodzików  

w mikście na rok 2022, 

2 miejsce – Międzywojewódzki V-ce  Mistrz Młodzików  

w mikście na rok 2022, 

3 miejsce – Międzywojewódzki II-gi V-ce Mistrz Młodzików w mikście na rok 2022. 

Medale: za miejsce 1-3: medale  odpowiednio: złoty, srebrny, brązowy. 
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Dyplomy: za miejsca 1-8 dyplomy.  

d) klasyfikacja punktowa klubów i województw: 

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

Medale, puchary i dyplomy zabezpiecza bezpośredni organizator zawodów. 

7. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  muszą być sędziowane przez Sędziego 

Głównego wyznaczonego przez Polski Związek Łuczniczy. 

8. Bezpośredni organizator zawodów wysyła oryginał protokołu z zawodów, z numerami 

licencji wszystkich uczestniczących zawodników i klubów do PZŁucz w terminie 48 godzin od 

dnia zakończenia zawodów (patrz ogólne zasady rozgrywania zawodów). Obowiązkowo skan 

protokołu w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres archery@archery.pl  oraz wykaz 

uczestników w pliku excel zawierający ich numery PESEL konieczny do wprowadzenia 

wyników w elektronicznym systemie współzawodnictwa sportowego. 

9.  Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe koszty związane 

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby. 

10. Zgłoszenia do udziału w zawodach: SPORT ZONA 

- należy dokonać pisemnie przez poszczególne kluby sportowe w terminie do 3 dni przed datą 

rozpoczęcia zawodów do bezpośredniego organizatora zawodów. 

- w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, pesel, numer licencji 

wydanej przez właściwy OZŁucz, numer książeczki sportowo lekarskiej zawodnika. 

- kierownik/trener zawodników każdego klubu sportowego musi posiadać ze sobą na miejscu 

zawodów pełną dokumentację każdego zawodnika biorącego udział w zawodach przed 

rozpoczęciem zawodów i w trakcie ich trwania. Jest to książeczka sportowo-lekarska 

zawodnika podbita przez macierzysty klub zawodnika i posiadająca aktualny wpis  

o ważności badań lekarskich poświadczonych przez uprawnionego lekarza. Aktualna licencja 

zawodnika musi być poświadczona na oryginalnym piśmie terytorialnego OZŁucz.   

- sędzia główny zawodów sprawuje kierownictwo zawodów i jest osobiście odpowiedzialny za 

dopuszczenie zawodników do zawodów po zweryfikowaniu ich dokumentacji sportowo-

lekarskiej przed rozpoczęciem zawodów.  

 

Zasady organizacyjne związane z systemem współzawodnictwa młodzieżowego 

Ministerstwa Sportu w kategorii młodzików:   

• w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez PZŁucz, OZŁucz. 

• zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy OZŁucz. 

• uwagi dotyczące wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów i przyznanych 

punktów powinny wpływać na bieżąco do Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu; 

01-982 Warszawa, a najpóźniej w terminie do dnia 31 października danego roku. 

Ogólnopolska Liga Młodzików 

1. Termin zawodów 

Poszczególne rundy Ligi Robin Hooda rozgrywane są korespondencyjnie między klubami 

prowadzącymi mini łucznictwo na terenie województw w okresie od lutego do grudnia 2022 

roku w salach gimnastycznych, boiskach szkolnych, boiskach sportowych i torach łuczniczych. 

mailto:archery@archery.pl
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2. Miejscowość 

Rundy kwalifikacyjne do rundy finałowej odbywają się na terenie działania województw 

między minimum trzema klubami. 

Kierownictwo sportowe Finału Ogólnopolskiej Ligi Młodzików sprawuje Polski Związek 

Łuczniczy. 

3. Uczestnictwo 

a) Kluby– według zgłoszeń do PZŁucz 

b) Do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni w latach 2008 - 2012. 

c) Klub może zgłosić do rund kwalifikacyjnych więcej niż jedną drużynę (dziewcząt lub 

chłopców). 

d) W rundzie finałowej Ogólnopolskiej Ligi Młodzików prawo startu uzyskuje do 8 drużyn 

dziewcząt i do 8 drużyn chłopców sklasyfikowanych najwyżej po trzech rundach 

kwalifikacyjnych w OZŁucz. W rundzie finałowej z danego klubu może uczestniczyć więcej 

niż jedna drużyna. Skład osobowy drużyny w rundzie finałowej może wynosić dowolną ilość 

osób. 

4. Konkurencja 

Drużynowo Ł-B - oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny chłopców – młodzicy rocznik 2008 

– 2012.  

Rundy: 

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

40 metrów – tarcze o średnicy 122 cm; 20 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

b) Ilość zawodników drużyny biorącej udział w poszczególnych 

rundach kwalifikacyjnych jest nieograniczona 

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

5. Klasyfikacja - oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny chłopców. 

a) Na wynik drużyny w rundzie składać się będzie suma 4 najwyższych wyników 

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

b) Drużyna zostanie sklasyfikowana w danej rundzie, jeżeli zaliczone zostaną wyniki 

 indywidualne w konkurencji Ł-B co najmniej trzech zawodników. 

c) Po rundach kwalifikacyjnych zostanie ustalony przez Komisję Sportową PZŁucz ranking 

punktowy w klasyfikacji drużyn. Drużyny zajmujące po 3 rundach kwalifikacyjnych 

miejsca 1-8 uzyskają prawo startu w Finale Ogólnopolskiej Ligi Młodzików. Liczy się 

wynik sumy 4 najlepszych zawodników bez względu na rocznik – 2008 i 2012. 

d) O miejscu drużyny po rundach kwalifikacyjnych decydować będzie łączna suma punktów 

uzyskanych w rundach kwalifikacyjnych. W przypadku uzyskania po rundach 

kwalifikacyjnych przez dwie lub więcej drużyn jednakowej łącznej ilości punktów, o 

miejscu zajętym po rundach kwalifikacyjnych decydować będzie wynik uzyskany 

w ostatniej rundzie. 

e) O klasyfikacji końcowej Ogólnopolskiej Ligi Młodzików decydować będą wyniki (miejsca) 

uzyskane w Finale Ogólnopolskiej Ligi Młodzików. Klasyfikacja miejsc od 9 i dalej 

odbędzie się na podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych w rundach kwalifikacyjnych. 

f) Ostateczna klasyfikacja drużyn biorących udział w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików – 2022 

zostanie ustalona po zakończeniu rozgrywek do dnia 31.10.2022 r. 
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6. Tytuły i wyróżniania - oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny chłopców. 

Drużyny, które w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików – 2022 zajmą miejsca 1-3 otrzymają 

medale – 4 zawodników, a za miejsca 1-6 puchary i dyplomy za miejsca 1-8. Medale otrzymują 

również trenerzy drużyn. Puchary i dyplomy zabezpiecza bezpośredni organizator zawodów.  

7.Warunkiem uwzględnienia wyniku drużyny w danej rundzie kwalifikacyjnej będzie 

bezwzględne zastosowanie się do obowiązku wysłania oryginału protokołu do PZŁucz.  

8. W przypadku zakwalifikowania się do Finału Ogólnopolskiej Ligi Młodzików zgłoszenie -

należy dokonać wg zasad określonych w komunikacie organizacyjnym zawodów przez 

bezpośredniego organizatora zawodów. 

9. Zasady finansowania finału: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe koszty związane 

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby. 

- opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 50 złotych /pięćdziesiąt złotych/. 

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

PZŁucz ze środków własnych.  
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REGULAMINY ROZGRYWANIA ZAWODÓW NA TORACH OTWARTYCH  

ŁUKI BLOCZKOWE 2022 r. 

Mistrzostwa Polski Seniorów łuki bloczkowe i barebow. 

1.Termin zawodów: 10-11.09.2022 r. 

2.Miejscowość: Police 

3.Organizator: Polski Związek Łuczniczy,   

4. Uczestnictwo:  

do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni przez kluby sportowe zawodnicy / zawodniczki urodzeni 

w roku 2005 i starsi. 

5. Konkurencje 

a) Indywidualna Olimpijska Runda 

• Runda kwalifikacyjna: 

 kobiety – 2 x 50 metrów,  

 mężczyźni – 2 x 50 metrów,  

• Runda eliminacyjna: 

pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 50 m 

w rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. 

b) Zespołowa Olimpijska Runda – skład zespołu klubowego 3 - 4 osobowego. W rundzie 

eliminacyjnej uczestniczyć może do 24 zespołów. Pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 

50 m.  

Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 najlepszych zespołów według rankingu sumy 

punktów, na podstawie zgłoszeń imiennych przed zawodami przez trenera klubowego 

lub kierownika ekipy. 

Do strzelań eliminacyjnych od 1/24 finału awansują: zespoły zgłoszone imiennie przed zawodami 

z poszczególnych klubów. 

c) Konkurencja mikstów – skład zespołu 2 osobowego: 1 zawodnik, 1 zawodniczka z jednego 

klubu. Pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 50 m. 

Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 najlepszych mikstów na podstawie rankingu 

wyników par klubowych. Maksymalna ilość mikstów z jednego klubu – 3. 

Zmianę składu w konkurencji mikst może zgłosić trener/kierownik ekipy najpóźniej na 30 min przed 

rozpoczęciem strzelań konkursowych. Zmiana ta nie ma wpływu na rozstawienie. 

Uwaga! 

czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 180 sekund. 

czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 90 sekund. 

6. Klasyfikacja 

 a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda  

 b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda  

 c) Miksty: pojedynkowa runda  

7. Tytuły i wyróżnienia 

a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda: 

• 1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Seniorów na rok 2022. 

• 2 miejsce: tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2022. 

• 3 miejsc: 2 tytuły II-go V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2022. 

• Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe, 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8.  
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• Za miejsca medalowe: nagrody finansowe lub rzeczowe ufundowane przez bezpośredniego 

organizatora zawodów. 

• Nagrody finansowe wg. możliwości finansowych organizatora. 

• Za miejsca od 5- 8 upominki rzeczowe.  

b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda: 

• 1 miejsce – tytuł Zespołowego Mistrza Polski Seniorów na rok 2022. 

• 2 miejsce – tytuł Zespołowego V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2022. 

• 3 miejsce - 2 tytuły Zespołowego II-go V-ce M. Polski Seniorów na rok 2022. 

• Medale: zespoły 3 lub 4 osobowe - odpowiednio złoty, srebrny, 2 x brązowe za 3 miejsce 

oraz trenerzy klubowi drużyn medalistów. 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8.  

• Puchary: za miejsca 1, 2, 3, 3. 

c) Konkurencja mikstów kategorii łuków olimpijskich: 

• 1 miejsce –  tytuł Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 2022.  

• 2 miejsce – tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 2022. 

• 3 miejsce - 2 tytuły II-go V-ce MP Seniorów w mikście na rok 2022. 

• Medale: miksty 2 osobowe - odpowiednio złote, srebrne, 2 x 2 brązowe za 3 miejsce. 

• Dyplomy: za miejsca 1- 8.  

• Puchary: za miejsca 1, 2, 3, 3. 

8. Program zawodów: 

9.09.2022 /piątek/ 

Przyjazd, zakwaterowanie nieoficjalny trening 

10.09.2022 /sobota/ 

• strzelanie konkurencji 2x50 m wśród kobiet i mężczyzn 

• strzelanie pojedynków w konkurencji mikstów i drużyn do 1/2 finału 

• strzelanie eliminacji indywidualnych IOR WA – 50 m, do ½ finału 

11.09.2022 /niedziela/ 

• strzelanie pojedynków finałowych mikstów i drużyn oraz pojedynków indywidualnych od 1/2 

finału 

• uroczystość zakończenia Mistrzostw Polski Seniorów.  

9. Zasady finansowania: 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, pozostałe koszty związane 

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby. 

• medale na zawody zabezpiecza bezpośredni organizator, 

• opłata startowa od 1-go wynosi 100 złotych /sto złotych/. 
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                     REGULAMIN  

                              ROZGRYWANIA PUCHARU POLSKI  

                             W ŁUCZNICTWIE BLOCZKOWYM  

                    i BAREBOW-2022 

 

Przepisy ogólne: 

1. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje Polski Związek Łuczniczy. 

2. Organizatorzy rund PP – to kluby sportowe, okręgowe związki łucznicze, które zgłosiły chęć 

organizacji i zostały zatwierdzone  przez PZŁucz.                                                                                     

Za prawidłowe przeprowadzenie poszczególnych rund PP ponosi odpowiedzialność 

Organizator. 

3. Uczestnictwo – w zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki posiadający ważną 

licencję zawodnika PZŁucz. niezrzeszeni oraz zawodnicy zagraniczni zgłoszeni do 

organizatora poszczególnych rund PP.                                                                                                                              

4. PPŁB  rozgrywany będzie w kategorii kobiet i kategorii mężczyzn. 

5. Konkurencja barebow rozgrywana  będzie w kategorii kobiet i mężczyzn  

6. Na poszczególnych rundach PPŁB i BB obowiązywać będą zasady opisane w 

komunikatach Organizacyjnych. 

7. Do obowiązków organizatora należy: 

✓ przygotować odpowiedni obiekt sportowy 

✓ zabezpieczyć odpowiednią ilość mat  

✓ postawić namioty lub parasole dla uczestników 

✓ zabezpieczyć miejsca siedzące dla uczestników 

✓ zabezpieczyć ciepłe napoje w przypadku niskich temperatur 

✓ zabezpieczyć wodę w przypadku wysokich temperatur  

✓ dostęp do toalet 

✓ Udostępnić miejsce w pomieszczeniu dla sędziów oraz osoby  która będzie 

prowadziła wyniki w komputerze 
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✓ Udostępnić komputer, drukarkę, papier do drukarki 

✓ zabezpieczyć  tarcze papierowe 

✓ zabezpieczyć małą gastronomie                                                                                                                    

I. Puchar Polski składa się z 4 rund, z których każda obejmuje:  

✓ Kwalifikacje - 4 x 50m bloczki      

✓ Strzelania eliminacyjne według drabinki utworzonej do PPŁB osobno dla  kobiet i 

osobno dla mężczyzn                                                                                                             

    II. Kwalifikacje w łukach Barebow - na dystansach 4 x 50m     

✓ Strzelania eliminacyjne dla łuków Barebow - /strzelanie systemem pucharowym na 

dyst. 50m/ 

III. Konkurencję Mikst w łukach bloczkowych + barebow  

✓ Miksty z zawodników z tego samego klubu  

IV. Strzelania eliminacyjne indywidualne:                                                      

- mężczyźni rozgrywają w sobotę po kwalifikacjach (1/64, 1/32), - (32 zawodników),                                                                                                                                                           

- w niedzielę (1/16, 1/8, ¼, ½ i finał),                                                                                                                                                                                                                

- 1/16 finału – strzelanie w 8 grupach po 4 osoby (3 rundki każdy z każdym)                                                                                                                               

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

(gdy jest taka sam liczba zwycięstw,  o kolejności decyduje liczba zdobytych punktów we 

wszystkich pojedynkach grupowych 1/16 finału, a jeżeli i ta jest równa, to zawodnicy 

strzelają baraż jednostrzałowy).   - 1/8 + 1/4 + 1/2 finału + finał – strzelanie systemem 

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

- Kobiety strzelają - 1/8 + 1/4+1/2 finału + finał – strzelanie systemem pucharowym (w tym o 

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

V. STARTOWE:                                  

- 100 zł  - Łuki bloczkowe                                                                                                                                                                                                                       

- 100 zł  - Barebow                                                                                                                                                                                                                              

- 150 zł – Dla zawodników posiadających licencję PZŁucz, ale nie posiadających 

przynależności klubowej (niestowarzyszeni), oraz dla zawodników zagranicznych              

VI. NAGRODY w każdej rundzie: 
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- Indywidualnie – puchary  za miejsca 1 – 3 i dyplomy za miejsca od 1 – 6                                                                                                                                                 

- Miksty – 1 – 3 dyplomy                                                                                                                                                                                                                                                          

Zwycięzcy indywidualni w łącznej klasyfikacji PP w łukach bloczkowych oraz Barebow 

otrzymują tytuły: 

• Zdobywca Pucharu Polski 2022r. 

• 1 Vice Zdobywca Pucharu Polski 2022r.  

• 2 Vice Zdobywca Pucharu Polski 2022r                                                                                                                                             

Nagroda specjalna łuk bloczkowy: 

• Tytuł „Snajper Pucharu Polski w 2022r.” za rekord Polski wynik 2 x 50 m w kategorii kobiet 

i mężczyzn  

  Nagroda specjalna łuk barebow 

• Tytuł „Snajper Pucharu Polski w 2022r.” za rekord Polski wynik 2 x 50 m w kategorii kobiet 

i mężczyzn  

•  

VII. Zasady organizacyjne: 

Harmonogram na 2021r.: 

1. I Runda Pucharu Polski    - 14-15.05.2022   - OSŁ Strzelec Legnica 

2. II Runda Pucharu Polski    - 18-19.06.2022   - KS Płaszowianka Kraków  

3. III Finałowa       -   9-10.07.2022   - KS Strzała Skorków  

4. IV Runda Pucharu Polski /Finał/ - 27-28.08.2022   - OSŁ Strzelec Legnica  

 

VIII. Obsada sędziowska: 

1. Sędzia Główny - rozdzielnik centralny PZŁucz. 

2. Sędziowie lokalni: 

• kierownik strzelań 

• sędzia klasyfikacyjny oraz obsługa komputera 
 
Program: 
 
Sobota: 
godz. 10:00-10:30  - otwarte tory  - Bloczki i Barebow  

godz. 10.30-15.00   - Kwalifikacje  - strzelanie odl. 4 x 50m Bloczki 

   - Kwalifikacje - strzelanie odl. 4 x 50m Barebow (tarcza 122) 

godz. 15.30 -  - eliminacje  1/32 i 1/16 

   - eliminacje Miksty łuki bloczkowe 

- eliminacje Miksty łuki barebow  
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Niedziela: 
godz. 9:00-9:30     - otwarte  tory    

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

           - eliminacje indywidualne kobiet + mężczyzn łuki barebow 

godz.14:00 -14:30 - ceremonia zakończenia  

 
W zależności od warunków pogodowych i ilości zgłoszonych zawodników program zawodów 
może ulec zmianie.  

Ranking PPŁB będzie ustalany na podstawie komunikatów z poszczególnych rund  za miejsca 

zajmowane w kwalifikacjach oraz w eliminacjach PPŁB + Barebow  wg poniższej zasady:                                                                                                                                                                 

Ilość punktów otrzymanych za kwalifikacje oraz eliminacje indywidualne : 

• 1 miejsce       - 15 pkt 

• 2 miejsce       - 14 pkt 

• 3 miejsce       - 13 pkt 

• 4 miejsce       - 12 pkt 

• 5 miejsce       -   9 pkt 

• 6 miejsce       -   8 pkt 

• 7 miejsce       -   7 pkt 

• 8 miejsce       -   6 pkt 

• 9-16 miejsce   -   4 pkt 

• 17-32               -   2 pkt 

• 33 +               -   1 pkt 

IX. Ranking łączny PP: 

• ma na celu wyłonienie zwycięzców PP w konkurencjach łuków bloczkowych i barebow. 

• aktualizowany jest po każdej rundzie PP. 

• do ogólnej klasyfikacji Pucharu Polski Łuków Bloczkowych i Barebow uwzględnia 

się wyniki z 3 rund obowiązkowy strat w IV rundzie finałowej. 
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Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski Juniorów na zawody 

międzynarodowe w 2022 r. 

 
 
Puchar Veroniki Kamnik 5-8.05.2022 4K+4M 
 
 

1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na I półrocze 2022 r. 
2. Czterech najlepszych zawodników/-czek z rankingu w konkurencji 2x70 m podczas zawodów:  

XIV Międzynarodowego Pucharu Gór Opawskich w Prudniku w dniach 9-10.04 
I Rundy Pucharu Polski Seniorów i Juniorów w Prudniku w dniach 23-24.04  

 
 
Puchar Europy Juniorów  Bukareszt Rumunia 25-31.07.2022 4K+4M 
 

1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na II półrocze 2022 r. 
2. Zawodnicy/-czki wytypowani w ilości do 1K i 1M na podstawie uzyskania minimum 

wynikowego M – 630 pkt. K – 615 pkt. w konkurencji 2x70m na zawodach Pucharu Veroniki 
Kamnik 5-8.05.2022 

3. W przypadku uzyskania minimum wynikowego /z pkt.2/ przez więcej niż jednego 
zawodnika/czkę kwalifikację uzyska zawodnik/czka z najwyższym wynikiem.  

4. W przypadku nieuzyskania minimum wynikowego /z pkt.2/ zawodnik/-czka, którzy uzyskali  
najwyższy wynik w konkurencji 2x70m.  

5. Zawodnicy/-czki wytypowani w ilości 3K+3M na podstawie uzyskania minimum wynikowego 
M – 635 pkt. K-620 w konkurencji 2x70 m na zawodach: 

• II Rundy Pucharu Polski Juniorów w Głuchołazach – 21-22.05.2022 r. 

• III Rundy Pucharu Polski Juniorów w Bytomiu 18-19.06.2022 r.  

• Międzynarodowym Memoriale Ireny Szydłowskiej w Warszawie 25-26.06.2022 r. 
6. W przypadku nieuzyskania minimum wynikowego /z pkt.5/ 3 juniorów i 3 juniorki, którzy 

uzyskali, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkurencji 2x70 m z w/w zawodów. 
 

Mistrzostwa Europy Juniorów – Lilleshall  15-20.08.2022 r.  3K + 3M  
 

1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na II półrocze 2022,  
2. Zawodnicy/-czki zajmujący kolejno miejsce 1-8 indywidualnie w klasyfikacji końcowej  

w Pucharze Europy Juniorów w Bukareszcie 25-31.07.2022 r.  
3. W przypadku braku realizacji kryterium zawartego w punkcie 2 do reprezentacji kwalifikują się 

zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskali najwyższy wynik w konkurencji olimpijskiej 2x70 m 
w Pucharze Europy Juniorów w Bukareszcie.  

4. Skład reprezentacji kraju wytypowany przez Dział Szkolenia PZŁucz. na podstawie w/w 
kryteriów musi być zatwierdzony przez Zarząd PZŁucz. 
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Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski Juniorów Młodszych 

na zawody międzynarodowe w 2022 r. 

 
 
Turniej Nadziei Olimpijskich Lwów 10-14.05.2022 4K+4M 
 
 

1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na I półrocze 2022 r. 
2. Czterech najlepszych zawodników/-czek z rankingu w konkurencji 2x60 m podczas zawodów:  

XIV Międzynarodowego Pucharu Gór Opawskich w Prudniku w dniach 9-10.04 
I Rundy Pucharu Polski Juniorów Młodszych w Kielcach 7.05  

 
 
Puchar Europy Juniorów Młodszych  Bukareszt Rumunia 25-31.07.2022 4K+4M 
 

1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na II półrocze 2022 r. 
2. Zawodnicy/-czki wytypowani w ilości 4K+4M na podstawie uzyskania minimum wynikowego 

M – 640 pkt. K-625 w konkurencji 2x60 m na zawodach: 

• II Rundy Pucharu Polski Juniorów Młodszych w Prudniku 4.06.2022 r.  

• III Rundy Pucharu Polski Juniorów Młodszych w Warszawie 25.06.2022 r.  
 

3. W przypadku nieuzyskania minimum wynikowego /z pkt.5/ 3 juniorów młodszych i 3 juniorki 
młodsze, którzy uzyskali, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkurencji 2x60 m z w/w 
zawodów. 
 

Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych – Lilleshall  15-20.08.2022 r.  3K+3M w tym 1K + 
1M na koszt PZŁucz. (Pozostali zawodnicy: 2K+2M na koszt klubów, sponsorów) 
 

1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na II półrocze 2022,  
2. Zawodnicy/-czki zajmujący kolejno miejsce 1-8 indywidualnie w klasyfikacji końcowej  

w Pucharze Europy Juniorów w Bukareszcie 25-31.07.2022 r.  
3. W przypadku braku realizacji kryterium zawartego w punkcie 2 do reprezentacji kwalifikują się 

zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskali najwyższy wynik w konkurencji olimpijskiej 2x60 m 
w Pucharze Europy Juniorów w Bukareszcie.  

4. Skład reprezentacji kraju wytypowany przez Dział Szkolenia PZŁucz. na podstawie w/w 
kryteriów musi być zatwierdzony przez Zarząd PZŁucz. 
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O ŚW I A DC ZE N I E  

…………….….……….. 
DATA, MIEJSOWOŚĆ         

 

………………………………… 
ORGANIZATOR           

 

Oświadczam, że zawodnicy klubu ……………………………. posiadają aktualne 

orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania sportu łucznictwa przez zawodników:  

LP IMIĘ, NAZWISKO   LP IMIĘ, NAZWISKO 

1    1  

2    2  

3    3  

4    4  

5    5  

6    6  

7    7  

8    8  

9    9  

10    10  

11    11  

12    12  

13    13  

14    14  

15    15  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 

zamieszczonych powyżej. 

 

………………………………….. 

podpis trenera / kierownika ekipy 
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*niepotrzebne skreślić 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW STATUTOWYCH  

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO 

 

 

 

PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY 

□ KLUB SPORTOWY □ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY □ OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŁUCZNICZY 

□ INNE /JAKIE/ ………………………………………….. 

FORMA STOWARZYSZENIA 

   

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO 

   

ULICA NR / NR LOKALU POCZTA /KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ/ 

  

NAZWA ORGANU REJESTROWEGO NR KRS LUB W INNYM REJESTRZE 

   

NR NIP NR REGON ADRES POCZTY E-MAIL 

   

NR TELEFONU NR TELEFONU ADRES WWW 

 

Na podstawie §14 ust 4 Statutu Polskiego Związku Łuczniczego wnosimy o przyjęcie w poczet 

członków statutowych Polskiego Związku Łuczniczego.  

Oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się ze Statutem Polskiego Związku Łuczniczego i zobowiązujemy się do jego 

przestrzegania, 

2. zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminów i przepisów PZŁucz, 

3. zobowiązujemy się do poddania odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku wymierzenia 

klubowi kary przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZŁucz, 

4. zobowiązujemy się, że zawodnicy zgłaszani przez nasz klub do zawodów będą w chwili startu 

posiadali ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadów w sporcie zgodnie z 

wymaganymi przepisami,  

5. wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez PZŁucz do celów statutowych przekazywanych przez nas 

danych, w tym danych osobowych i zobowiązujemy się do ich aktualizacji. 

Załączniki: 

1. statut / umowa / akt założycielski*, 

2. wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji,  

3. dokument potwierdzających wybór aktualnego Zarządu,  

4. potwierdzenie opłaty składki członkowskiej, 

5. ankieta informacyjna.  

 

…………………………..……………...… …………………………..……………...… 

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji         podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 

uzupełnia PZŁucz: 

 
  

UCHWAŁA ZARZĄDU DATA UCHWAŁY 
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*niepotrzebne skreślić 

 

ANKIETA INFORMACYJNA 

 

 

 

PEŁNA NAZWA 

□ KLUB SPORTOWY □ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY □ OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŁUCZNICZY 

□ INNE /JAKIE/ ………………………………………….. 

FORMA STOWARZYSZENIA 

   

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO 

   

ULICA NR / NR LOKALU POCZTA /KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ/ 

  

NAZWA ORGANU REJESTROWEGO NR KRS LUB W INNYM REJESTRZE 

   

NR NIP NR REGON DATA ZAŁOŻENIA/WPISU DO REJESTRU 

   

PRZYNALEŻNOŚĆ DO OZŁucz NAZWA OZŁucz 

□ TAK □ NIE 
 

NR TELEFONU ADRES E-MAIL ADRES WWW 

  

PREZES ZARZĄDU NR TELEFONU / ADRES E-MAIL 

  

WICEPREZES ZARZĄDU/CZŁONEK ZARZĄDU* NR TELEFONU / ADRES E-MAIL 

  

SKARBNIK/SEKRETARZ* NR TELEFONU / ADRES E-MAIL 

  

OSOBA DO KONTAKTU NR TELEFONU / ADRES E-MAIL 

 

 

…………………………..……………...… …………………………..……………...… 

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji         podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 

 

UZUPEŁNIA PZŁucz: 

  

DATA PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW NUMER UCHWAŁY 

  

NR LICENCJI  DATA PRZYZNANIA LICENCJI 

□ TAK □ NIE  

NALEŻY DO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŁUCZ.  NAZWA OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŁUCZ. 
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REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA LICENCJI W POLSKIM ZWIĄZKU ŁUCZNICZYM  

 § 1 

Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek 

Łuczniczy: zawodnik, klub sportowy, oraz prowadzący zajęcia szkoleniowe trener i sędziujący 

zawody sportowe sędzia posiadają licencje z Polskiego Związku Łuczniczego.  

 

§ 2 

Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Okręgowy Związek 

Łuczniczy: zawodnik, sędziowie posiadają licencje z Okręgowego Związku Łuczniczego. 

 

§ 3 

Udział w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: ogólnopolskie, międzynarodowe, 

centralne PZŁucz./, wymaga posiadania licencji z Polskiego Związku Łuczniczego /dotyczy: 

zawodnik, klub sportowy, sędzia, trener/. 

 

§ 4 

Udział w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: okręgowe, międzyklubowe, klubowe  

w kategoriach dzieci i młodzików oraz dorosłych w grupie początkowego nauczania wymaga 

posiadania licencji z Okręgowego Związku Łuczniczego /dotyczy: zawodnik, sędzia/. 

§ 5 

Przyznana licencja Polskiego Związku Łuczniczego dla zawodnika, klubu sportowego, 

sędziego, trenera jest ważna przez cały okres uczestniczenia we współzawodnictwie dla klubu 

sportowego bez konieczności jej przedłużania.  

Opłata za wydaną licencję przez PZŁucz. dla klubu sportowego jest jednorazowa. Licencja 

PZŁucz. dla zawodnika, trenera, sędziego jest opłacana corocznie, a wysokość opłaty zależy 

od decyzji Zarządu PZŁucz. 

 

§ 6 

Przyznana licencja Okręgowego Związku Łuczniczego dla zawodnika, sędziego, na udział  

w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: okręgowe, międzyklubowe, klubowe  

w kategoriach dzieci i młodzików oraz dorosłych w grupie początkowego nauczania jest ważna 

przez cały okres uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 
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OZŁucz. bez konieczności jej przedłużania. Opłata za wydaną licencję przez OZŁucz. jest 

jednorazowa, a jej wysokość zależy od decyzji Zarządu OZŁucz.  

 

§ 7 

Wnioski dotyczące przyznania nowych licencji Polskiego Związku Łuczniczego, należy wysłać 

– dostarczyć do PZŁucz. w wersji oryginalnej na obowiązującym druku na adres:  

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

 

§ 8 

Wnioski dotyczące przyznania licencji Okręgowego Związku Łuczniczego należy dostarczyć 

do OZŁucz. na ustalonych zasadach przez OZŁucz.  

 

§ 9  

W przypadku złożenia wniosku o wydanie licencji przez: zawodniczkę, sędzinę, trenerkę, która  

w międzyczasie zmieniła nazwisko / zmiana stanu cywilnego – zamążpójście / należy podać 

we wniosku również nazwisko poprzednie / panieńskie.  

 

§ 10 

W przypadku zmiany przez zawodnika przynależności klubowej należy ten fakt 

udokumentować dołączając do wniosku licencyjnego dokument stwierdzający uzyskanie 

zwolnienia z poprzedniego klubu. W przypadku zawodników kadry narodowej i zawodników, 

którym licencje wydaje Polski Związek Łuczniczy dokument należy dostarczyć do PZŁucz. a 

w pozostałych przypadkach do macierzystego OZŁucz.  

 

§ 11 

Młodzikowi/ młodziczce licencję przyznaje właściwy Okręgowy Związek Łuczniczy co 

upoważnia do udziału w zawodach w kategorii i konkurencji młodzików i młodzików 

młodszych.  

Młodzikowi, młodziczce z ostatniego rocznika rywalizującego o zakwalifikowanie się do kadry 

narodowej juniorów młodszych na I półrocze następnego roku poprzez udział w zawodach  

w wyższej kategorii wiekowej tj. juniora młodszego w II półroczu oraz zamierzającego 

uczestniczyć  w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych licencję wydaje Polski 

Związek Łuczniczy.  

§ 12 
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Przysłany - dostarczony do PZŁucz. wniosek o wydanie nowej licencji zostanie rozpatrzony  

w możliwie szybkim terminie, najpóźniej do 14 dni po dacie przysłania - dostarczenia wniosku 

do biura PZŁucz. 

§ 13 

Przysłany - dostarczony do OZŁucz. wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 7 dni od daty 

otrzymania. 

§ 14 

Wniosek o wydanie licencji należy wypełnić czytelnie dużymi literami. 

 

§ 15 

Wykaz posiadanych licencji Polskiego Związku Łuczniczego przez zawodników, kluby 

sportowe, sędziów, trenerów będzie umieszczany na bieżąco na stronie internetowej Polskiego 

Związku Łuczniczego, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

 

§ 16 

Wykaz posiadanych licencji Okręgowego Związku Łuczniczego przez zawodników,  sędziów, 

będzie przesyłany do Polskiego Związku Łuczniczego w podanych terminach:   

1) do dnia 31.03 danego roku;  

2) do dnia 30.06 danego roku;  

3) do dnia 30.09 danego roku;   

4) do dnia 31.12 danego roku;  

§ 17 

Licencja nie zostanie przyznana, jeżeli we wniosku o jej przyznanie wnioskodawca poda 

nieprawdziwe dane.  

§ 18 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku 

Łuczniczego w sprawach dotyczących udzielanych licencji przez PZŁucz. oraz Zarządowi 

Okręgowego Związku Łuczniczego i Zarządowi klubu sportowego w sprawach dotyczących 

udzielanych licencji przez OZŁucz.  

 

§ 19 

1. Regulamin przyznawania licencji zostaje przyjęty w drodze uchwały Zarządu PZŁucz nr 

18/03/2022 w dniu 26 marca 2022 roku.  

2.Regulamin przyznawania licencji w PZŁucz obowiązuje z dniem jego przyjęcia.  


