
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXVIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 
W SPORTACH LETNICH MAŁOPOLSKA 2022 / MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 

MŁODSZYCH 14-17.07.2022R. KRAKÓW 

 
1. Cel zawodów:  

- wyłonienie mistrzów Ogólnopolskiej Olimpiad Młodzieży i mistrzów Polski Juniorów 
Młodszych w łucznictwie na  rok  2022 w konkurencji indywidualnej , zespołowej,  mikst. 

- ocena poziomu sportowego zawodników w kategorii junior młodszy 

2. Termin i miejsce zawodów: 14-17.07.2022 obiekty sportowe KS Płaszowianka    

30-714 Kraków  ul. Stróża Rybna 19 

3 Organizatorzy: Polski Związek Łuczniczy, Małopolski Związek Łuczniczy 

4 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 przypadku 

obywateli państw niebędących członkami Unii Europejskiej, do udziału w zawodach dopuszcza się 

wyłącznie zawodników, którym przyznano licencje nie później niż do 31 grudnia 2021 r. 

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 Pucharu 

Polski, ujętych w kalendarzu imprez centralnych PZŁucz. na rok 2022. 

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

„64- ką” na koszt klubów/stowarzyszeń. 

Konkurencje : 

      - Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda WA 

- zespołowa Olimpijska Runda WA W rundzie kwalifikacyjnej uczestniczą wszystkie zgłoszone 

zespoły klubowe/wojewódzkie. Każdy klub/województwo może zgłosić do zawodów w 

Konkurencji zespołowej runda WA dowolną ilość zespołów; na podstawie dokonanego 

wcześniejszego zgłoszenia składów poszczególnych OZŁucz. 



 

 

 W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 najlepszych zespołów klubowych/wojewódzkich 

według rankingu: na podstawie dokonanego wcześniej zgłoszenia składów osobowych- -

Konkurencja Mikstów  

- konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodniczka i 1 zawodnik z jednego klubu/województwa. 

W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 mikstów według rankingu: na podstawie dokonanego 

wcześniejszego zgłoszenia składów osobowych na 60 minut przed zawodami przez trenerów 

klubowych, a w przypadku wojewódzkich przez upoważnione osoby zgodnie z KRS 

w poszczególnych OZŁucz. Do strzelań eliminacyjnych od 1/16 finału awansują miksty 

ze zgłoszonych klubów/województw, maksymalnie 4 miksty z jednego klubu/województwa.. 

Strzelania Specjalne koniczynka 

Konkurencja łuków bloczkowych: 

 2 x 50m na podstawie sumy najlepszych wyników uzyskanych po rundzie kwalifikacyjnej. 

- Indywidualna runda WA 

- zespołowa runda WA 

- mikst 

6.  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. 

7. Program zawodów: 

 14.07 /czwartek/- przyjazd do obiadu – hotel ROK 

godz. 14: 00:16:00 – akredytacja KS PŁaszowianka tel.: +48 666 389 966, njkaczmarek@op.pl 

 godz. 16:00 – 17:45 nieoficjalny trening, kontrola sprzętu i badań lekarskich.  

godz. 18:00 – uroczyste otwarcie XXVIII OOM Małopolska 2022 

godz. 18:20 - odprawa kierowników ekip – konferencja techniczna hala KS Płaszowianki 

15.07  /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/  

16.07. /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  

godz. 14:50 strzelanie pojedynków w konkurencji zespołowej mikstów 

17.07. /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 

7. Tytuły i wyróżnienia: 

Zgodnie zobowiązującym Regulaminem Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży/ Mistrzostw Polski 

Juniorów Młodszych 2022. 

8. Kierownictwo zawodów: 

- Kierownictwo zawodów sprawuje Sędzia Główny powołany przez Polski Związek Łuczniczy     

- Obowiązuje Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Ministerstwa 

Sportu.  

- Obowiązuje Regulamin Polskiego Związku Łuczniczego.  

 W kwestiach spornych prawo interpretacji przysługuje pełnomocnikowi PZŁucz., a w sprawach 

organizacyjnych bezpośredniemu organizatorowi. 

9. Sprawy finansowe: opłata startowa za 1 zawodnika w konkurencji łuk bloczkowy wynosi 70 zł 

10. Zakwaterowanie i wyżywienie – dla uczestników OOM: 



 

 

 od obiadu 14.07 do obiadu 17.07.2022 

  Hotel ROK** (dawny Junior Krakus) 
ul. Nowohucka 33, 30-728 Kraków 

Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych zakwaterowanie 

i wyżywienie we własnym zakresie (dotyczy konkurencji łuków bloczkowych) 

11. Postanowienie końcowe.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników w czasie trwania 

zawodów i za rzeczy pozostawione na obiekcie.   

Protesty – zgodnie z regulaminem łucznictwa, opłata wynosi 400 zł. 

 Podany program minutowy zawodów może ulec zmianie.   

Kontakt bezpośredni z organizatorem tel.: 607 656 380, email ryszard.pacura@interia.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


