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1. SPORTZONA – CZĘŚĆ SERWISU POŚWIĘCONA 

ŁUCZNICTWU. 
 

 

Elektroniczny system zarządzania licencjami Polskiego Związku Łucznictwa 

znajduje się na platformie SportZona.pl. 

 

Aby dostać się do systemu rejestracji należy otworzyć stronę internetową: 

 

www.sportzona.pl 
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Aby przejść do części poświęconej ŁUCZNICTWU, kliknij w poniższy symbol: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lub wprowadź w przeglądarkę adres: 

https://sportzona.pl/app/mainpage/archery, który kieruje bezpośrednio do 

podstron poświęconym ŁUCZNICTWU. 

 

 

 

 

. 

  

https://sportzona.pl/app/mainpage/archery
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2. UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA. 
 

Każdy klub zrzeszony w PZŁucz posiada swój profil na SportZonie.  

Po wybraniu dyscypliny ŁUCZNICTWO, w MENU górnym wybierz zakładkę KLUBY: 

 

   Na liście znajdź swój klub – możesz skorzystać z wyszukiwania po nazwie klubu 

lub miejscowości. 

UWAGA: W przypadku nowych klubów chęć dołączenia do rywalizacji w Łucznictwie 

należy zgłosić poprzez wypełnienie niezbędnych dokumentów 

(https://archery.pl/dokumenty/formularze/) oraz przesłanie ich na adres związku: Polski 

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

  

https://archery.pl/dokumenty/formularze/)


                                                          https://sportzona.pl/app/mainpage/archery         5 
 
 

 Po wyszukaniu klubu i kliknięciu w jego nazwę, zostaniesz 

przekierowany na profil klubu: 

 

 Po prawej stronie na profilu klubowym znajduje się komunikat z linkiem: 

„Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się wnioskując o przyłączenie tego 

profilu”. Po kliknięciu zostaniesz poproszony o wypełnienie wniosku. 

UWAGA: Jeśli komunikat się nie wyświetla, oznacza to, że klub ma już 

użytkownika zarządzającego tym profilem. 
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Aby złożyć wniosek o założenie konta, wypełnij wniosek (wzór poniżej) oraz 

zaakceptuj regulamin. 

. 

 

Po złożeniu wniosku wyślij mail na adres (sportzona@archery.pl) w treści 

maila podając imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która będzie 

zarządzać profilem klubu.  

Po przesłaniu w/w dokumentów wniosek zostanie zweryfikowany przez 

Polski Związek Łuczniczy. O aktywacji konta użytkownika zostaniesz 

poinformowany mailowo. 

mailto:sportzona@archery.pl
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3. LOGOWANIE SIĘ DO SYSTEMU.  
 

 Po aktywacji konta użytkownika możesz korzystać z profilu klubu. Aby 

to zrobić, otwórz stronę główną www.sportzona.pl i kliknij w przycisk „Zaloguj. 

 

W pole „LOGIN” oraz „HASŁO” wprowadź dane, których użyłeś zakładając 

konto. 

  

Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany na profil klubu. 
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4. ZARZĄDZANIE LICENCJAMI. 
Każdy klub, który opłacił licencje oraz po tym jak zostanie to 

zatwierdzone przez Polski Związek Łuczniczy, na swoim profilu na 

SportZonie znajdzie niebieską zakładkę „Zarządzanie licencjami”: 

Po kliknięciu w niebieską zakładkę „Zarządzanie licencjami” 

użytkownik przenoszony będzie do Panelu zarządzania licencjami.  

 

 

5.  
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5. DODAJ ZAWODNIKA. 
Aby dodać nowego zawodnika do systemu 

klikamy w granatowy przycisk „Dodaj 

zawodnika”. Pojawi się formularz tak jak 

poniżej – wprowadź dane nowego zawodnika. 

 

UWAGA: wszystkie pola oznaczone gwiazdką wymagają prawidłowego 

uzupełnienia. Bez wprowadzenia poprawnie wszystkich danych dodanie 

nowego zawodnika będzie niemożliwe. 
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Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w przycisk z 

symbolem domu, który znajduje się w prawej, górnej części 

witryny.  

6. EDYTUJ ZAWODNIKA. 
Po kliknięciu w przycisk „Edytuj zawodnika” 

wyświetlana jest lista zawodników danego 

klubu, którzy znajdują się aktualnie w 

systemie rejestracji. W kolumnie „DANE 

OK?” znajduje się informacja, którzy z 

zawodników mają uzupełnione wszystkie wymagane dane. Tylko dla takich 

sportowców można wnioskować o nadanie licencji. 
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Aby znaleźć zawodnika możesz skorzystać z wyszukiwarki. Po 

kliknięciu w jego nazwisko zostaniesz przekierowany do jego profilu. 

Uzupełnij jego dane – bez nich nie da się złożyć wniosku o licencję. 
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W tym miejscu możesz zarządzać bazą zawodników swojego klubu, np. 

przenieść do archiwum zawodników, którzy zakończyli swoją karierę 

zawodniczą – pozostaną tylko czynni zawodnicy klubu.  

 

Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w przycisk z 

symbolem domu, który znajduje się w prawej, górnej części 

witryny.  
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7. ZARZĄDZAJ LICENCJAMI. 
Przycisk „Zarządzaj licencjami” służy do 

wygenerowania dokumentów oraz wysłania 

wniosku o wykupienie licencji.  

UWAGA: Klub może wnioskować o licencje 

jedynie dla tych zawodników / trenerów, dla 

których wszystkie wymagane informacje zostały uzupełnione prawidłowo. 

Po kliknięciu w żółty przycisk „Zarządzaj licencjami” użytkownik zobaczy 

listę zawodników swojego klubu, dla których może wnioskować o licencje. 

Zaznaczając odpowiednie wiersze, użytkownik wybiera zawodników dla 

których chce złożyć wniosek o licencję. 

• W przypadku osób, które nie posiadały jeszcze licencji PZŁucz 

wymagane jest aby zawodnicy Ci złożyli fizycznie podpis na 

dokumentach, które generowane są przez system (oświadczenia zgody). 

W przypadku zawodników niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych muszą dodatkowo podpisać rodzice (opiekunowie). 

Podpisane scany dokumentów (format: pdf) należy wysłać do Polski 

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

• W przypadku osób przedłużających licencje, nie ma potrzeby składania 

podpisów na dokumentach. Wymagane jest jednak, elektroniczne 

potwierdzenie przez klub, przedłużenia zgody, którą zawodnicy Ci 

wyrażali wnioskując w przeszłości o swoje pierwsze licencje. Przedłużenie 

zgody zaznacza się w kolumnie „RODO/UBEZPIECZENIE/BADANIA 
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(WYŚWIETL TREŚĆ)”. Kliknięcie w nagłówek daje możliwość podejrzenia 

treści, oświadczeń, które są akceptowane przez klub. 

 

  

Elektroniczne 

przedłużenie zgody 

WYMAGANE w 

przypadku zawodników 

przedłużających licencje. 

Wybór 

zawodników, 

dla których 

klub 

wnioskuje o 

licencje. 
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Po wybraniu konkretnych zawodników, należy wcisnąć przycisk 

„Wnioskuj i generuj pisma”.  

 

W przypadku zawodników, dla których licencje wyrabiane są po raz pierwszy, 

aktywacje licencji odbywa się w sposób manualny. Pracownik PZŁucz 

aktywuje licencje w momencie jak spełnione są dwa warunki: 

1) Zarejestrowana została wpłata za licencje. 

2) Klub dostarczył do Polskiego Związku Łuczniczego komplet niezbędnych 

dokumentów 
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Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w przycisk z 

symbolem domu, który znajduje się w prawej, górnej części 

witryny.  
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8. USUŃ ZAWODNIKA. 
  

Klub ma możliwość Usuwanie zawodników, 

błędnie wpisanych do systemu. Po wciśnięciu 

przycisku „Usuń zawodnika” użytkownikowi 

wyświetlona zostanie lista zawodników, 

których może usunąć. 

 

UWAGA: Na liście znajdują się jedynie Ci zawodnicy, którzy nie brali jeszcze 

udziału w zawodach PZŁucz i dla których nigdy nie została wykupiona 

licencja związkowa. 

 

 

Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w przycisk z 

symbolem domu, który znajduje się w prawej, górnej części 

witryny.  
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9. ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ. 
W przypadku gdy do klubu chce dołączyć 

zawodnik, który obecnie reprezentuje lub w 

przeszłości reprezentował inny klub nie ma 

potrzeby dodawania takiego zawodnika na 

nowo. Korzystając z przycisku „Wnioskuj o 

zmianę przynależności klubowej” można 

wyszukać odpowiedniego zawodnika a następnie wysłać wniosek o zmianę 

przynależności. UWAGA: Zgodnie z regulaminem zmiany przynależności 

klubowej klub musi wysłać do PZŁucz pozostałe wymagane dokumenty  

określone w regulaminie, dostępne pod adresem: 

https://archery.pl/dokumenty/formularze/. Dopiero po otrzymaniu pełnej 

dokumentacji i decyzji Komisji ds. licencji i zmiany barw klubowych złożone 

przez system wnioski są AKCEPTOWANE lub ODRZUCANE. Aprobata, 

skutkuje tym, że zawodnik pojawi się na liście zawodników klubu, który 

składał wniosek. Klub ten od tej pory będzie miał dostęp do danych 

osobowych zawodnika, może wykupić mu licencje oraz zgłaszać do 

zawodów. 

 Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, zawodnik pojawi się na liście 

zawodników Twojego klubu. 

 

Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w przycisk z 

symbolem domu, który znajduje się w prawej, górnej części 

witryny.  

https://archery.pl/dokumenty/formularze/
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10. ZGŁOŚ ZAWODNIKÓW DO ZAWODÓW. 
 

Używając żółtej ikony „Zgłoś zawodników 

do zawodów” użytkownik, może 

przypisywać zawodników swojego klubu do 

turniejów organizowanych przez PZŁucz 

 

 

Po kliknięciu w przycisk wyświetlana jest lista nadchodzących wydarzeń: 
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Na liście znajdują się zawody, dla których termin rejestracji jeszcze nie 

upłynął. Po kliknięciu w Nazwę wydarzenia, użytkownik zostaje 

przekierowany do panelu, w którym dokonuje zgłoszeń do wybranych 

zawodów. 

 

 

Zgłoszenia do zawodów dokonuje się wykonując kolejno poniższe kroki: 
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1) Wybór Kategorii/Konkurencji.  
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2) Wybór Zawodników. Na liście po prawej stronie znajdują się osoby, 

którzy posiadają aktywną licencje zawodniczą oraz należą do grupy 

wiekowej, dla której rozgrywane są dane zawody. 

 

Z listy zawodników, dostępnej w prawej części strony należy wybrać osobę, 

którą chcemy zgłosić do określonej wcześniej konkurencji. Wybrany 

zawodnik podświetlany jest kolorem zielonym.  

UWAGA: Nie można klikać w Nazwisko i imię danej osoby. Taka akcja 

będzie skutkowała przekierowanie na profil danego zawodnika. 

Prawidłowego wyboru dokonuje się klikając w dany wiersz obok Nazwiska i 

imienia np w Nazwę klubu lub rocznik.  
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Aby przypisać zawodnika do danej kategorii należy podświetlonego na 

zielono sportowca przy użyciu strzałki w LEWO skierować w listę danej 

konkurencji. Po wciśnięciu strzałki lista konkurencji zostanie automatycznie 

zaktualizowana: 

 

Aby cofnąć zgłoszenie, użyj strzałki w prawo. 

 

Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w przycisk z 

symbolem domu, który znajduje się w prawej, górnej części 

witryny.  
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11. EDYTUJ DANE KLUBU. 
 

 Każdy zalogowany użytkownik, posiadający prawa Administratora 

klubu ma możliwość edycji danych podstawowych klubu, który reprezentuje. 

Po zalogowaniu się na swoje konto wystarczy wcisną przycisk „Edytuj” i 

wyświetlony zostanie formularz, który pozwala wprowadzić podstawowe 

informacje. 
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UWAGA: aby móc zapisać formularz konieczne jest uzupełnienie wszystkich 

wymaganych informacji. Pola wymagane zostały zaznaczone gwiazdkami. 
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Dziękujemy za uwagę. Życzymy powodzenia w korzystaniu z systemu 

zarządzania licencjami. W razie pytań prosimy o kontakt email na 

sportzona@archery.pl  

12. ZAWODNIK NIEZRZESZONY. 
 

W przypadku nowych zawodników ubiegających się o licencję zawodnika 

niezrzeszonego PZŁucz należy zgłosić się poprzez wypełnienie niezbędnych 

dokumentów (https://archery.pl/dokumenty/formularze/) oraz przesłanie ich 

na adres związku (Polski Związek Łuczniczy ul. Oleandrów 6, 00-629 

Warszawa). 

 

Zawodnik niezrzeszony z licencją PZŁucz zgłasza się do zawodów 

bezpośrednio u organizatora. 

13. SĘDZIOWIE. 
 

Sędziowie dzięki portalowi SportZona mają możliwość wykupienia licencji 

PZŁucz. By mieć taką możliwość sędzia musi posiadać konto użytkownika w 

portalu SportZona (szczegółowa instrukcja opisująca w jaki sposób zakłada 

się konto w portalu opisana została w punkcie #2 tego dokumentu). 

  

https://archery.pl/dokumenty/formularze/)


                                                          https://sportzona.pl/app/mainpage/archery         27 
 
 

Sędzia po zalogowaniu się do portal, przekierowywany jest na swój Panel 

licencyjny. Niebieska zakładka Licencje daje możliwość wyrobienia nowej 

licencji lub przedłużenia licencji na kolejny rok.  

Po kliknięciu w zakładkę Licencje użytkownik będzie miał dostęp do 

swojego panelu licencyjnego.
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Klikając w ikonę ZARZĄDZAJ licencjami mamy możliwość złożenia 

wniosku o nową licencje bądź przedłużenia/wykupienia licencji już istniejącej. 

•  W przypadku osób, które nie posiadały jeszcze licencji PZŁucz 

wymagane jest wygenerowanie wniosku i fizycznie złożenie podpisu na 

wszystkich dokumentach. Wydrukowane i podpisane przez sędziów 

oświadczenia zgody należy wysłać na adres: Polski Związek Łuczniczy, 

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa 

 

• W przypadku osób przedłużających licencje, nie ma potrzeby składania 

podpisów na dokumentach. Wymagane jest jednak, elektroniczne 

potwierdzenie, przedłużenia zgody, którą sędziowie wyrażali 

wnioskując w przeszłości o swoje pierwsze licencje. Przedłużenie zgody 

zaznacza się w sekcji „RODO/UBEZPIECZENIE/BADANIA się o licencje 

PZŁucz za pośrednictwem portalu generują wniosek licencyjny: 

 

 


