
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

LXXXVI Mistrzostwa Polski Seniorów w łucznictwie 

Dobrcz 26 – 28.08.2022 r. 
 

1. Cel zawodów:  
a. wyłonienie Mistrzów Polski Seniorów 2022 r. kobiet i mężczyzn w 

konkurencji łuków klasycznych, 
b. ocena poziomu sportowego zawodników, 
c. popularyzacja łucznictwa, 
d. uczczenie jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Łuczniczego. 

 
2. Termin zawodów: 26 – 28.08.2022 r. 

 
3. Miejsce zawodów: Dobrcz ul. Jarzębinowa - boisko sportowe 

 
4. Organizator zawodów: 

a. Polski Związek Łuczniczy 
b. ULKS Zryw Dobrcz 
c. Gmina Dobrcz 

 
5. Uczestnictwo: 

Do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni przez kluby sportowe zawodnicy 
i zawodniczki urodzeni w roku 2005 i starsi. 
 

6. Konkurencje: 
a. Indywidualna Olimpijska Runda WA 

Runda kwalifikacyjna – WA 1440: 
kobiety – 70, 60, 50 i 30 metrów, 
mężczyźni – 90, 70, 50 i 30 metrów. 
Pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 70m, w rundzie eliminacyjnej 
uczestniczyć może do 104 zawodników. 
 

b. Zespołowa Olimpijska Runda WA 
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.  



 

 

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. 
 

7. Program zawodów: 
26.08.2022 r. (piątek) 
9.00 – otwarte tory dla mężczyzn 
9.30 – strzelanie konkurencji 90 m + 70 m mężczyzn 
11.15 – otwarte tory dla kobiet 
11.45 – strzelanie konkurencji 70 m+ 60 m kobiet  
12.30-14.00 – obiad   
14.00 – otwarte tory dla mężczyzn 
14.20 – strzelanie konkurencji 50 m + 30 m mężczyzn 
16.10 – otwarcie LXXXVI Mistrzostw Polski Seniorów 2022 w łucznictwie 
16.30 – otwarte tory dla kobiet 
16.50 – strzelanie konkurencji 50 m + 30 m kobiet 

 
27.08.2022 r. (sobota) 
9.00 - otwarte tory dla zespołów mężczyzn 
9:20 - strzelanie eliminacji w konkurencji zespołowej mężczyzn do ¼ finału włącznie 
10.20 - otwarte tory dla zespołów kobiet 
10.40 - strzelanie eliminacji w konkurencji zespołowej kobiet do ¼ finału włącznie 
11.40 – otwarte tory dla konkurencji mikst 
12.00 - strzelanie eliminacji w konkurencji mikst do ¼ finału włącznie 
13.00-14.30 – obiad 
14.30 – otwarte tory dla kobiet i mężczyzn 
15.00 – strzelanie pojedynków eliminacyjnych 1/48 kobiet i mężczyzn 
15.25 – strzelanie pojedynków eliminacyjnych 1/24 mężczyzn 
15.50 – strzelanie pojedynków eliminacyjnych 1/24 kobiet 
16.10 – strzelanie pojedynków eliminacyjnych kobiet i mężczyzn do ¼ finału 
włącznie 



 

 

 
18.07.2021 r. (niedziela) 
8.00 – otwarte tory dla wszystkich konkurencji 
8:30 - strzelanie eliminacji w konkurencji zespołowej mężczyzn ½ finału 
9:10 - strzelanie eliminacji w konkurencji zespołowej kobiet ½ finału 
9.50 - strzelanie eliminacji w konkurencji mikst ½ finału 
10.30 - strzelanie pojedynków eliminacyjnych kobiet ½ finału 
11.10 - strzelanie pojedynków eliminacyjnych mężczyzn ½ finału  
11:50 - strzelanie eliminacji w konkurencji zespołowej mężczyzn finał 
12:10 - strzelanie eliminacji w konkurencji zespołowej kobiet finał 
12.30 - strzelanie eliminacji w konkurencji mikst finał 
12.50 - strzelanie pojedynków eliminacyjnych kobiet finału 
13.10 - strzelanie pojedynków eliminacyjnych mężczyzn finał  
13.30 – strzelania specjalne 
13.30 – obiad 
14.30 – uroczystość zakończenia LXXXVI Mistrzostw Polski Seniorów 2022 r. 
 
5. Inne: 

Do zawodów dopuszczeni zostaną tylko zawodnicy w jednolitych 
ubiorach klubowych lub w kolorze białym z napisem nazwy klubu na 
koszulce (dotyczy to również trenerów i kierowników ekip). 
 

6. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia do udziału w zawodach wyłącznie przez serwis sportzona.pl w 
terminie do 18 sierpnia 2022 r.   
 

7. Tytuły i wyróżnienia: 
Zgodnie zobowiązującym Regulaminem LXXXVI Mistrzostw Polski Seniorów 
na rok 2022. 
 

8. Kierownictwo zawodów: 
a. Kierownictwo zawodów sprawuje Sędzia Główny powołany przez Polski 

Związek Łuczniczy. 
b. Obowiązuje Regulamin Polskiego Związku Łuczniczego. 
c. W kwestiach spornych prawo interpretacji przysługuje pełnomocnikowi 

PZŁucz., a w sprawach organizacyjnych bezpośredniemu organizatorowi. 
 



 

 

9. Sprawy finansowe: 
opłata startowa za 1 zawodnika wynosi 100 zł. 
 

10. Zakwaterowanie i wyżywienie: 
a. Hotel Gazdówka w Żołędowie: 

i. Pokój dwuosobowy - 250 zł (125 zł za osobę), 
ii. Pokój trzyosobowy - 300 zł (100 zł za osobę), 

b. Hotel Pałac w Myślęcinku: 
i. Pokój dwuosobowy - 250 zł (125 zł za osobę), 

ii. Pokój trzyosobowy - 300 zł (100 zł za osobę), 
c. Hostel PRO Osielsko - 100 zł za osobę, 
d. Hotel Pan Tadeusz Osielsko – 120 zł za osobę. 
 
Istnieje możliwość zamówienia obiadu w miejscu zawodów w cenie 35 zł. 
 
Zapotrzebowanie na zakwaterowanie i wyżywienie należy kierować do 
organizatora tel.: 602 361 505, email: henryk.pater@wp.pl w terminie do 18 
sierpnia. 
 

11. Postanowienia końcowe: 
a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników 

w czasie trwania zawodów i za rzeczy pozostawione na obiekcie. 
b. Protesty – zgodnie z regulaminem łucznictwa, opłata wynosi 400 zł. 
c. Podany program minutowy zawodów może ulec zmianie. 
d. UWAGA! Trenerzy lub kierownicy drużyn winni przed zawodami złożyć 

u organizatora lub przesłać ze zgłoszeniem pisemne oświadczenie o 
posiadaniu aktualnych orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu 
łuczniczego przez zawodników (załącznik nr 6 do uchwały Zarządu nr 
8/03/2022 wydany przez PZŁucz). 

e. Kontakt bezpośredni z organizatorem tel.: 602 361 505, email: 
henryk.pater@wp.pl. 


