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REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA LICENCJI W POLSKIM ZWIĄZKU ŁUCZNICZYM  

 § 1 

Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek 

Łuczniczy: zawodnik, klub sportowy, oraz prowadzący zajęcia szkoleniowe trener i sędziujący 

zawody sportowe sędzia posiadają licencje z Polskiego Związku Łuczniczego.  

 

§ 2 

Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Okręgowy Związek 

Łuczniczy: zawodnik, sędziowie posiadają licencje z Okręgowego Związku Łuczniczego. 

 

§ 3 

Udział w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: ogólnopolskie, międzynarodowe, 

centralne PZŁucz./, wymaga posiadania licencji z Polskiego Związku Łuczniczego /dotyczy: 

zawodnik, klub sportowy, sędzia, trener/. 

 

§ 4 

Udział w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: okręgowe, międzyklubowe, klubowe  

w kategoriach dzieci i młodzików oraz dorosłych w grupie początkowego nauczania wymaga 

posiadania licencji z Okręgowego Związku Łuczniczego /dotyczy: zawodnik, sędzia/. 

 

§ 5 

Przyznana licencja Polskiego Związku Łuczniczego dla zawodnika, klubu sportowego, 

sędziego, trenera jest ważna do 31 marca następnego roku kalendarzowego, licząc od momentu 

przyznania licencji.  

Licencja PZŁucz. dla zawodnika, trenera, sędziego i klubu sportowego jest opłacana corocznie, 

a wysokość opłaty zależy od decyzji Zarządu PZŁucz. Opłacenie licencji powoduje jej 

przedłużenie do 31 marca następnego roku kalendarzowego, licząc od momentu przedłużenia 

licencji.  

§ 6 

Przyznana licencja Okręgowego Związku Łuczniczego dla zawodnika, sędziego, na udział  

w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: okręgowe, międzyklubowe, klubowe  

w kategoriach dzieci i młodzików oraz dorosłych w grupie początkowego nauczania jest ważna 

przez cały okres uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 
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OZŁucz. bez konieczności jej przedłużania. Opłata za wydaną licencję przez OZŁucz. jest 

jednorazowa, a jej wysokość zależy od decyzji Zarządu OZŁucz.  

 

§ 7 

Wnioski dotyczące przyznania nowych licencji Polskiego Związku Łuczniczego, należy wysłać 

– dostarczyć do PZŁucz. w wersji oryginalnej na obowiązującym druku na adres:  

Polski Związek Łuczniczy, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa. 

 

§ 8 

Wnioski dotyczące przyznania licencji Okręgowego Związku Łuczniczego należy dostarczyć 

do OZŁucz. na ustalonych zasadach przez OZŁucz.  

 

§ 9  

W przypadku złożenia wniosku o wydanie licencji przez: zawodniczkę, sędzinę, trenerkę, która  

w międzyczasie zmieniła nazwisko / zmiana stanu cywilnego – zamążpójście / należy podać 

we wniosku również nazwisko poprzednie / panieńskie.  

 

§ 10 

W przypadku zmiany przez zawodnika przynależności klubowej należy postępować zgodnie  

z Regulaminem zmiany przynależności klubowej zawodników w Polskim Związku 

Łuczniczym (z dnia 28.04.2022).  

Zmiana przynależności klubowej zostanie odnotowana w rejestrze licencji po otrzymaniu 

decyzji Komisji ds. zmiany barw klubowych i licencji PZŁucz.  

 

§ 11 

Młodzikowi/ młodziczce licencję przyznaje właściwy Okręgowy Związek Łuczniczy co 

upoważnia do udziału w zawodach w kategorii i konkurencji młodzików i młodzików 

młodszych.  

Młodzikowi, młodziczce z ostatniego rocznika rywalizującego o zakwalifikowanie się do kadry 

narodowej juniorów młodszych na I półrocze następnego roku poprzez udział w zawodach  

w wyższej kategorii wiekowej tj. juniora młodszego w II półroczu oraz zamierzającego 

uczestniczyć  w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych licencję wydaje Polski 

Związek Łuczniczy.  

§ 12 
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Przysłany - dostarczony do PZŁucz. wniosek o wydanie nowej licencji zostanie rozpatrzony  

w możliwie szybkim terminie, najpóźniej do 14 dni po dacie przysłania - dostarczenia wniosku 

do biura PZŁucz. 

§ 13 

Przysłany - dostarczony do OZŁucz. wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 7 dni od daty 

otrzymania. 

§ 14 

Wniosek o wydanie licencji należy wypełnić czytelnie dużymi literami. 

 

§ 15 

Wykaz posiadanych licencji Polskiego Związku Łuczniczego przez zawodników, kluby 

sportowe, sędziów, trenerów będzie umieszczany na bieżąco na stronie internetowej Polskiego 

Związku Łuczniczego, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

 

§ 16 

Wykaz posiadanych licencji Okręgowego Związku Łuczniczego przez zawodników,  sędziów, 

będzie przesyłany do Polskiego Związku Łuczniczego w podanych terminach:   

1) do dnia 31.03 danego roku;  

2) do dnia 30.06 danego roku;  

3) do dnia 30.09 danego roku;   

4) do dnia 31.12 danego roku;  

§ 17 

Licencja nie zostanie przyznana, jeżeli we wniosku o jej przyznanie wnioskodawca poda 

nieprawdziwe dane.  

§ 18 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku 

Łuczniczego w sprawach dotyczących udzielanych licencji przez PZŁucz. oraz Zarządowi 

Okręgowego Związku Łuczniczego i Zarządowi klubu sportowego w sprawach dotyczących 

udzielanych licencji przez OZŁucz.  

 

§ 19 

1. Regulamin przyznawania licencji zostaje przyjęty w drodze uchwały Zarządu PZŁucz nr 

2/12/2022 w dniu 21 grudnia 2022 roku.  

2.Regulamin przyznawania licencji w PZŁucz obowiązuje z dniem 1 stycznia 2023 roku.  


