
Regulamin Otwartego Halowego Pucharu Polski Łucznictwa Nieolimpijskiego

1. Celem zawodów w formie Otwartego Halowego Pucharu Polski Łucznictwa Nieolimpijskiego jest propagowanie 
wszystkich form łucznictwa wśród osób uprawiających i chcących uprawiać łucznictwo, także integracja niezrzeszonych
w strukturach Polskiego Związku Łuczniczego. Umożliwienie współzawodnictwa i rywalizacji, oraz zapoznanie się z 
zasadami i przepisami WA.

2. Kategorie sprzętowe:
Łuki Tradycyjne - dowolny chwyt, strzały drewniane (groty dobrze osadzone na promieniu), łuki wykonane z 
materiałów naturalnych, bądź laminaty zawierające drewno, mogą być rozkładane, nie dopuszcza się celowników, 
stabilizatorów (w tym dociążania łuku zewnętrznymi ciężarkami), podstawek pod strzały, butonów i spustów.
Łuki Hunter - dowolny chwyt, strzały dowolne, łuki wykonane z dowolnego materiału, mogą być rozkładane, nie 
dopuszcza się celownika i stabilizatorów (w tym dociążania łuku zewnętrznymi ciężarkami) i spustów.
 Łuki Longbow - zgodnie z regulaminem WA
 Łuki Barebow - zgodnie z regulaminem WA
 Łuki Bloczkowe - zgodnie z regulaminem WA.

3. Kategoria wiekowa:  Seniorzy (21 lat i starsi),  juniorzy (18, 19, 20 lat), juniorzy młodsi (14 -17).

4. Rozmiary tarcz: tarcza 3x40 od 6 – bloczki. Tarcza 40 pełna - tradycyjny, hunter, longbow, barebow.

5. Ilość rund: OHPPŁN składa się z trzech rund na których zawodnicy strzelają dwie
odległości (jedna odległość = 10 serii po trzy strzały)

6. Sposób kwalifikowania:  Zlicza się dwie najlepsze rundy zawodnika indywidualnie i drużynowo.

7. Przy tworzeniu drużyn nie ma ograniczenia klubowego.

8. Drużyna składa się z minimum 3 zawodników , a maksymalnie z 4 zawodników w tej samej kategorii sprzętowej (nie 
liczy się kategoria wiekowa). Trener lub  kierownik ekipy ma obowiązek zgłoszenia drużyn do sędziego głównego przed
rozpoczęciem strzelań w pierwszej rundzie OHPPŁN . Skład drużyny jest niezmienny przez wszystkie trzy rundy 
OHPPŁN. Wynik drużyny będzie liczony na każdej rundzie oraz w klasyfikacji generalnej z dwóch najlepszych rund 
trzech jej zawodników.

9. Drużyna mieszana (mikst) w tej samej kategorii sprzętowej (nie liczy się kategoria wiekowa). Trener lub kierownik 
ekipy ma obowiązek zgłoszenia drużyn do sędziego głównego przed rozpoczęciem strzelań w pierwszej rundzie 
OHPPŁN, skład drużyny jest niezmienny przez wszystkie trzy rundy OHPPŁN. Wynik drużyny będzie liczony na każdej 
rundzie oraz w klasyfikacji generalnej z dwóch najlepszych rund jej zawodników.

10. Na każdej z rund zawodnicy oddzielnie dla kategorii sprzętowych oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn zajmujący 
miejsca od 1 do 8 otrzymują dyplomy. Drużyny oraz drużyny mieszane otrzymują dyplomy za zajęcie miejsc od 1 do 4.

11. Na ostatniej rundzie OHPPŁN nastąpi dekoracja zdobywców Pucharu w kategoriach sprzętowych indywidualnie dla 
kobiet i mężczyzn z rozróżnieniem na kategorie wiekowe senior – junior (junior młodszy połączony z junior) oraz 
zdobywców pucharu dla drużyn i drużyn mieszanych. Za zajęcie miejsca 1 w danej kategorii sprzętowej indywidualnie 
Puchar oraz dyplom, miejsca od 2 do 8 dyplom. Za zajęcie miejsca 1 w danej kategorii sprzętowej drużyny oraz drużyny
mieszanej Puchar oraz dyplom, miejsca od 2 do 4 dyplom.

12. Warunki ogólne: w czasie zawodów zawodników – trenerów obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne. Każdy z 
zawodników  powinien posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na udział w zawodach Łuczniczych.

13. Opłata startowa w wysokości 100zł.


