
                                                                                                

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XIV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS 

16-18 września Legnica 

1. Cel zawodów 

• Wyłonienie Mistrzów Polski MMPM na rok 2022 

• Popularyzacja łucznictwa jako dyscypliny dla osób w każdym wieku 

• Międzypokoleniowa integracja środowiska łuczniczego 

2. Organizatorzy 

• Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży Strzelec w Legnicy 

• Gmina Legnica 

• Polski Związek Łuczniczy 

3. Termin i miejsce rozgrywania zawodów: 

• 16-18 września 2022 r., Tory Łucznicze ul. Radosna 17, Legnica 

4. Uczestnictwo 

Do zawodów mogą zostać zgłoszeni zawodnicy i zawodniczki powyżej 30 roku życia. W zawodach uczestniczyć 

mogą zawodnicy z Polski i zagranicy. 

Zawody rozegrane zostaną w sześciu kategoriach wiekowych (łuk olimpijski i łuk bloczków) oraz w kategorii 

Barebow bez podziału na kategorie wiekowe: 

• Kategoria 30+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1992 i starsi 

• Kategoria 40+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1982 i starsi 

• Kategoria 50+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1972 i starsi 

• Kategoria 60+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1962 i starsi 

• Kategoria 70+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1952 i starsi 

• Kategoria 80+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1942 i starsi 

• Kategoria Barebow – zawodnicy i zawodniczki open urodzeni w 1992 i starsi 

 

5. Konkurencje 

Kategoria 30+ 

Indywidualna Olimpijska Runda WA, łuki klasyczne – kwalifikacje 2×70 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 

cm, eliminacje – 70 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni 

łuki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m do tarczy według regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10), 12 serii z 6 

strzał; eliminacje – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni 

Kategoria 40+ 

Indywidualna Olimpijska Runda WA, łuki klasyczne – kwalifikacje 2×70 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 

cm, eliminacje – 70 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni 

łuki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m do tarczy według regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10), 12 serii z 6 

strzał; eliminacje – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni 



Kategoria 50+ 

Indywidualna runda łuki klasyczne – kwalifikacje 2×60 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 cm, eliminacje 

pojedynki – 60 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni 

łuki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m, 12 serii z 6 strzał, do tarczy wg. regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 

10), eliminacje pojedynki – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni 

Kategoria 60+ 

Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 2×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda 

eliminacyjna pojedynki na 30 m; łuki bloczkowe kwalifikacje: 2×50 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas 

serii 4 min, pojedynki na 50 m. Klasyfikacja oddzielnie łuki klasyczne i łuki bloczkowe, oddzielnie kobiety i 

mężczyźni. 

Kategoria 70+ 

Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 2×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda 

eliminacyjna pojedynki na 30 m; łuki bloczkowe kwalifikacje: 2×50 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas 

serii 4 min, pojedynki na 50 m. Klasyfikacja oddzielnie łuki klasyczne i łuki bloczkowe, oddzielnie kobiety i 

mężczyźni. 

Kategoria 80+ 

Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 1×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda 

eliminacyjna pojedynki na 30 m; 

Uwaga! 

W kategoriach 60+, 70+ i 80+ nie mogą startować zawodnicy i zawodniczki czynnie uprawiający łucznictwo, którzy 

w ciągu poprzedniego oraz bieżącego roku wzięli udział w zawodach ogólnokrajowych (z wyjątkiem 

Międzynarodowych Mistrzostw Polski Masters). Ci zawodnicy mogą startować w kategoriach 40+ lub 50+. 

Każdy zawodnik ma prawo podjąć decyzję o starcie w kategorii młodszej wiekowo niż określona przez rok 
urodzenia. 

Kategoria Barebow 

Kategoria rozegrana bez podziału na kategorie wiekowe. 

Runda kwalifikacyjna: 2×50 m, 6 serii z 6 strzał do tarczy 80 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna pojedynki na 

50 m; Klasyfikacja oddzielna dla kobiet i mężczyzn. 

6. Program zawodów 
7 września /sobota/  
godz. 8.30 otwarte tory dla kategorii łuków klasycznych kobiet i mężczyzn 30+,40+,50+ w kolejności AB 

      godz. 8.5o - strzelanie kwalifikacji w/w kategoriach wiekowych 

godz. 11.oo - otwarte tory dla łuków bloczkowych kobiet i mężczyzn 30+,40+,50+ oraz barebow  kobiet i   

                       mężczyzn 
     godz. 11.2o - strzelania kwalifikacyjne w/w kategorii wiekowych i barebow. 
     godz. 13.4o - otwarte tory dla łuków klasycznych kobiet i mężczyzn  6o+,  70+, 80+  oraz łuki bloczkowe   
                            kobiet i mężczyzn 60+,70+  
     godz. 14.oo - strzelania kwalifikacyjne w/w kategorii, 
     godz. 16.45 - zakończenie strzelań kwalifikacyjnych. 

    
   18 września /niedziela/     
    godz. 9.oo - otwarte tory dla łuków klasycznych kobiet i mężczyzn  30+,40+,50+  
    godz. 9.15 - strzelanie eliminacji od 1/8 do finału  w w/w kategoriach wiekowych 
    godz.10.4o - otwarte tory dla łuków bloczkowych  30+,40+,50+ oraz barebow 
    godz. 10.55 - strzelanie eliminacji od 1/4 do finału w/w kategoriach. 
    godz. 12.3o otwarte tory dla łuków klasycznych 60+,70+,80+ oraz łuków bloczkowych 60+,70+. 
    godz. 12.45 - strzelanie eliminacji od 1/4 do finału w/w kategorii 

    godz. 14.3o finały. 

 



 

7. Zgłoszenia 
Zgłoszenia udziału można dokonać do 12.09.2022r., poprzez formularz na stronie: 

https://forms.gle/UjRjBKTFa1ZTiZv89 

 

Kontakt do organizatora: 

Małgorzata Szałańska – tel. 693 456 883 

Józef Baściuk - Tel. 668 471 943;  

E-mail: osl.strzelec@interia.eu 

8. Tytuły i wyróżnienia: 

Oddzielnie łuki klasyczne i bloczkowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni. W każdej z kategorii wiekowych oraz 

kategorii barebow wyłonieni zostaną i otrzymają tytuły: 

I miejsce – Międzynarodowy Mistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2022 

II miejsce – Międzynarodowy I Wicemistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2022 

 III miejsce – Międzynarodowy II Wicemistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2022 

 

Za miejsca I-III wręczone zostaną medale – odpowiednio: złoty, srebrny, brązowy Za miejsca I-VIII wręczone 

zostaną dyplomy 

9. Opłata startowa 

• 100 zł od każdego uczestnika 

• Obiad na torach 20 zł za dzień, zgłoszenia osl.strzelec@interia.eu do dnia 14.09.2022 

Wpłaty startowego należy dokonać w gotówce w trakcie zawodów 

10. Proponowane zakwaterowanie: 

Hotel Qubus Legnica, ul. Skarbowa 2, tel. 76 866 21 00 Rezerwacja indywidualna na hasło „ŁUCZNICY”: 

 

Pokój 1-osobowy (śniadanie grupowe, 
kolacja jednodaniowa) 

170,00/osoba 170,00/pokój 

Pokój 2-osobowy ekonomiczny (śniadanie 

grupowe, kolacja jednodaniowa) 
150,00/osoba 300,00/pokój 

Pokój 3 -osobowy Standard (śniadanie 

grupowe, kolacja jednodaniowa) 
135,00/osoba 405,00/pokój 

Parking monitorowany – auto osobowe x 20,00 

11. Biesiada łuczników 

Zapraszamy na biesiadę łuczników, która odbędzie się w sobotę 17.09.2022r., w Kunicach nad jeziorem, ośrodek 
Posejdon. Zapewniamy transport autokarem. Koszt biesiady 100zł/os., zgłoszenia do dnia 14 września do 
Organizatora. 

12. Kierownictwo zawodów: 

sprawuje Sędzia Główny 

 

 

https://forms.gle/UjRjBKTFa1ZTiZv89
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13. Postanowienia końcowe: 

• poza niniejszym obowiązuje regulamin łucznictwa WA i regulamin ogólnopolskich turniejów 

klasyfikacyjnych KN, 

• za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników 

startujących w zawodach, 

• obowiązuje ubiór sportowy, aktualne badania lekarskie. 

• Za zagubione, uszkodzone lub skradzione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności 

• W zależności od ilości zgłoszonych zawodników, program zawodów może ulec zmianie. 

 

 

 

 

         
        Organizator 
 
          OSŁ Strzelec Legnica 

 


