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1. Cel zawodów: 
 wyłonienie Mistrzyń/Mistrzów Polski Juniorów na 2022 rok 
 ocena poziomu sportowego czołówki krajowej 
 popularyzacja łucznictwa 

 

2. Termin zawodów: 
 22-24.07.2022  

 

3. Miejsce zawodów: 
 Klub Sportowy „Społem” ul. Północna 36 w Łodzi (tor kolarski) 

 

4. Organizator: 
 Klub Sportowy „Społem” 
 Polski Związek Łuczniczy 
 Okręgowy Związek Łuczniczy w Łodzi 
 Urząd Miasta Łodzi 

 

5. Uczestnictwo w zawodach: 
 zawodnicy urodzeni w latach 2002, 2003, 2004 zgłoszeni przez kluby macierzyste lub indywidualnie 

(zawodnicy niestowarzyszeni)  
 zawodników obowiązują aktualne licencje Polskiego Związku Łuczniczego  
 w przypadku obywateli państw niebędących członkami Unii Europejskiej, do udziału w zawodach 

dopuszcza się wyłącznie zawodników, którym przyznano licencje nie później niż do 31.XII.2021r. 
 

6. Zgłoszenia: 
 za pośrednictwem systemu SportZona.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2022 
 za pośrednictwem formularza Google prosimy o zgłoszenie noclegów oraz wyżywienia w hotelu w terminie do 

15.07.2022: 
https://tiny.pl/93ftm - link do formularza 

 
7. Opłata startowa: 

 zawodnicy stowarzyszeni – 80zł od zawodnika 
 zawodnicy niestowarzyszeni – 150zł od zawodnika 
 w przypadku nieskorzystania z noclegu dedykowanego przez organizatora obowiązuje podwójna 

opłata startowa  
 opłata startowa płatna gotówką w biurze organizatora zawodów  

 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie: 
 Iness Hotel***, ul. Wróblewskiego 19/23 93-578 Łódź 

o osobodzień w pokojach 2,3 oraz 4 osobowych – 95 zł (śniadanie wliczone w cenę) 
o osobodzień w pokoju 1-osbowym – 150 zł (śniadanie wliczone w cenę) 
o obiadokolacja w formie wielodaniowego bufetu – 45 zł, 
o lunch dostępny na torach – 20 zł (dostępny w trzech wersjach po wcześniejszym 

zamówieniu – kurczak/wieprzowina/vege) 

Prosimy o wypełnienie formularza Google w celu zamówienia noclegów oraz wyżywienia. 
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9. Konkurencje: 
 Indywidualna Runda WA – oddzielnie w kategoriach łuków olimpijskich i łuków bloczkowych 

z podziałem na kobiety i mężczyzn. 
 Zespołowa Runda WA – oddzielnie w kategoriach łuków olimpijskich i łuków bloczkowych 

z podziałem na kobiety i mężczyzn. 
 Runda WA mikstów – oddzielnie w kategoriach łuków olimpijskich i łuków bloczkowych 
 Strzelania specjalne na odległość 15m do sylwetki „Słonecznika” dla indywidualnych 

Mistrzyń/Mistrzów, V-ce Mistrzyń/Mistrzów oraz 2-gich V-ce Mistrzyń/Mistrzów oddzielnie w 
kategoriach łuków olimpijskich i łuków bloczkowych. 

 

10. Klasyfikacja: 
 Indywidualna – oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków bloczkowych z podziałem na kobiety 

i mężczyzn.  W rundzie eliminacyjnej może uczestniczyć do 104 zawodników w każdej z kategorii.  
 Zespołowa – oddzielnie kategoria łuków olimpijskich i łuków bloczkowych z podziałem na kobiety 

i mężczyzn. W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 zespołów. 
 Mikstów – oddzielnie w kategorii łuków olimpijskich i łuków bloczkowych. W rundzie eliminacyjnej 

może uczestniczyć do 24 mikstów. Maksymalna ilość mikstów z jednego klubu – 3. 
 Klubów i województw za miejsca zawodników startujących w kategorii łuków olimpijskich 

w konkurencjach: Indywidualnej Rundzie WA, Zespołowej Rundzie WA i Rundzie WA mikstów. 
 

11. Tytuły i wyróżnienia: 
 Indywidualne: 

Za zajęcie pierwszego miejsca nadaje się tytuł Mistrzyni/Mistrza Polski Juniorów na rok 2022. 
Za zajęcie II-ego i dwóch III-ich miejsc nadaje się odpowiednio tytuły V-ce i II V-ce Mistrzyni/Mistrza 
Polski Juniorów.  
Za zajęcie miejsca I – III w każdej kategorii zawodniczki i zawodnicy otrzymają medale odpowiednio 
złote, srebrne i dwa brązowe oraz nagrody finansowe.  

 Zespołowe: 
Za zdobycie I miejsca w każdej kategorii w konkurencji Zespołowej Rundy WA zostaną nadane tytuły 
Zespołowych Mistrzyń/Mistrzów Polski na rok 2022. Za miejsca II i dwa III-cie odpowiednio tytuły 
Zespołowych V-ce i 2-gich V-ce Mistrzyń/Mistrzów Polski Juniorów na rok 2022.  
Za miejsca I – III zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale odpowiednio złote, srebrne i 2 brązowe, 
a za miejsca I - VIII dyplomy. Trenerzy zespołowych medalistów otrzymują medale.  

 Mikstów: 
Za zdobycie I miejsca w Rundzie WA mikstów zostaną nadane tytuły Zespołowych Mistrzów Polski 
Juniorów w Mikście na rok 2022. Za miejsca II i dwa III-cie odpowiednio tytuły Zespołowych V-ce  
i II-gich V-ce Mistrzów Polski Juniorów w Mikście na rok 2022.  
Za miejsca I – III zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale odpowiednio złote, srebrne i 2 brązowe, 
a za miejsca I - VIII dyplomy. Trenerzy zespołowych medalistów w mikście otrzymują medale. 
 

12. Kierownictwo zawodów: 
 Sprawuje Sędzia Główny powołany przez Polski Związek Łuczniczy. 

 

13. Postanowienia końcowe: 
 Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.  
 Za rzeczy zagubione podczas zawodów Organizator nie odpowiada.   
 W czasie rozgrywek obowiązuje Regulamin Łucznictwa Tarczowego PZŁucz wyd. IX oraz regulamin 

rozgrywania zawodów na torach otwartych 2022 r. 
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14. Program zawodów:  
 /piątek/  

godz. 9:00 – 9:20 – otwarte tory juniorów łuki bloczkowe 
godz. 9:20 – 11:20 – kwalifikacyjne łuki bloczkowe 
godz. 11:50 – 12:00 – dwie serie otwartych torów łuki bloczkowe 
godz. 12:00 – 13:30 – pojedynki indywidualne łuki bloczkowe 
godz. 13:30 – 15:00 – obiad 
godz. 15:00 – 15:10 – dwie serie otwartych torów drużyny łuki bloczkowe 
godz. 15:10 – 16:10 – pojedynki drużynowe łuki bloczkowe 
godz. 16:15 – 16:25 – dwie serie otwartych torów mikst łuki bloczkowe 
godz. 16:25 – 17:30 – pojedynki mikstów łuki bloczkowe 
godz. 18:00 – zakończenie łuki bloczkowe 
godz. 18:00 – 20:00 – nieoficjalnhy trening łuki klasyczne 
 

 /sobota/  
godz. 8:30 – 8:50 – otwarte tory juniorzy łuki klasyczne 
godz. 8:50 – 10:50 – kwalifikacje juniorzy łuki klasyczne 
godz. 11:05 – 11:25 – 1/48 juniorzy indywidualnie łuki klasyczne 
godz. 11:25 – 11:45 –  1/24 juniorzy indywidualnie łuki klasyczne 
godz. 12:00 – 12:20 – oficjalne otwarcie zawodów  
godz. 12:30 – 12:50 – otwarte tory juniorki łuki klasyczne 
godz. 12:50 – 14:50 – kwalifikacje juniorzy łuki klasyczne 
godz. 15:05 – 15.25 – 1/24 juniorki indywidualnie łuki klasyczne 
godz. 15:30 – 15:45 – dwie serie otwartych torów drużyny juniorzy łuki klasyczne 
godz. 15:45 – 17:05 – pojedynki drużynowe juniorzy łuki klasyczne od 1/12 do 1/2 włącznie 
godz. 17:15 – 17:30 – dwie serie otwartych torów drużyny juniorki łuki klasyczne 
godz. 17:30 – 18:50 - pojedynki drużynowe juniorki łuki klasyczne od 1/12 do 1/2 włącznie 
godz. 18:55 – 19:10 – dwie serie otwartych torów miksty łuki klasyczne 
godz. 19:10 – 20:30 – pojedynki miksty łuki klasyczne od 1/12 do 1/2 włącznie  
*obiad I tura – 12:00 
*obiad II tura – 13:00 
 

 /niedziela/  
godz. 8:30 – 8:45 – otwarte tory 
godz. 8:45 – 10:30 – pojedynki indywidualne łuki klasyczne od 1/16 do 1/2 włącznie 
godz. 10:45 – 12:45 –strzelanie pojedynków finałowych we wszystkich konkurencjach łuki klasyczne  
godz. 13:00 – 13:30 – strzelanie specjalne do „Słonecznika” 
godz. 13:30 - Uroczystość zakończenia Mistrzostw Polski Juniorów 
 
 

Po zakończeniu okresu zgłoszeń zostanie opracowany szczegółowy godzinowy program zawodów. 
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zawodów. 


