
 
 

KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY 
„III  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KWALIFIKACYJNY”  

 
1. ORGANIZATOR ZAWODÓW :  
- LKS „Łucznik-Żywiec”,  
- Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, 
 
2. TERMIN :       25 – 26.03.2023r. 
  
3. MIEJSCE: - tory łucznicze LKS „Łucznik-Żywiec”, ul. Grojec 50  
  
4. CEL ZAWODÓW: 
- ocena poziomu sportowego krajowej czołówki 
- wyłonienie najlepszych zawodników: 6 kobiet i 6 mężczyzn do grupy szkolenia olimpijskiego PZŁucz. 
- uzyskanie kwalifikacji przez zawodników do reprezentacji kraju na PŚw. (4K+4M)  i PE (6K+6M) 
- uzyskanie norm wynikowych do kadry narodowej PZŁucz. na II półrocze 2023  
- uzyskanie norm wynikowych na klasy sportowe 
  
5. UCZESTNICTWO : 
-  zawodnicy w ilości 10K + 10M, którzy zakwalifikowali się do zawodów na podstawie wyników sportowych 
uzyskanych podczas II Halowego Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego w dniach 3-5.03.2023  
w Prudniku, zgłoszeni przez  kluby sportowe w terminie do dnia 21.03.2023 . Zawodnicy strzelają na 
stanowiskach od 1 do 10. 
- zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe w konkurencji 2x70m w dniu 25.03.2023r. i 2x70m w dniu 
26.03.2023r. w terminie do dnia 21.03.2023r.. Zawodnicy uczestniczą w zawodach tylko w konkurencji 2x70m bez 
możliwości rywalizacji w konkurencji IORWA z grupą PZŁucz. „10K + 10M”.  Zawodnicy strzelają na stanowiskach 
od 15 do 32.  
 
6. KONKURENCJA : 
- konkurencja 2x 2x70m  
- strzelanie pojedynków eliminacyjnych systemem „każdy z każdym” od ¼ finału (7 pojedynków) 
 
7. KLASYFIKACJA – indywidualna : 
- oddzielnie dla kobiet i mężczyzn: IORWA 
   
8. TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA: 
-  w kategorii kobiet i mężczyzn w konkurencji indywidualnej nagrody finansowe:  
I m-ce – 500zł, II m-ce – 300zł, III m-ce – 200zł,  IV – m-ce – 150zł.  
- za miejsca od 1-8 dyplomy  
 
9. PROGRAM ZAWODÓW : 
 
25.03.2023r. /sobota/ 
godz. 9:00          - otwarte tory  
godz. 9:30         - strzelanie kwalifikacji 2x70m  
godz. 13:00          - otwarte tory 
godz. 13:30         - strzelanie pojedynków eliminacyjnych systemem „każdy z każdym” 
 



26.03.2023r. /niedziela/   
godz. 9:00          - otwarte tory  
godz. 9:30         - strzelanie kwalifikacji 2x70m  
godz. 12:00         - strzelanie pojedynków eliminacyjnych systemem „każdy z każdym” 
godz. 15:30         - uroczystość zakończenia zawodów  
 
                          
10. ZGŁOSZENIA: 
- zgłoszenia do zawodów prosimy przesyłać                            
   w terminie do dnia 21.03.2023r. przez system Sportzona.pl 
- zamówienia na noclegi i wyżywienie prosimy przesyłać bezpośrednio do Dworu Rychwałd.  
 
11. OPŁATA STARTOWA : wynosi 100zł od 1-go zawodnika - płatne gotówką w dniu 25.03.2023 przed 
rozpoczęciem zawodów w biurze organizatora. 
  
12. ZAKWATEROWANIE  i WYŻYWIENIE: 
- hotel  – cena 1-go osobodnia 130zł (śniadanie, obiad, kolacja) – Dwór Rychwałd, ul. Spacerowa 13  
- w czasie trwania zawodów czynny będzie bufet z gorącymi oraz chłodnymi napojami i posiłkami pod wiatą 
łuczniczą 
  
13. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:  sprawuje Sędzia Główny powołany przez Kolegium  Sędziów 
PZŁucz   
 
14. W CZASIE ZAWODÓW OBOWIĄZUJE REGULAMIN  POLSKIEGO ZWIĄZKU 
ŁUCZNICZEGO: 
- prawo interpretacji regulaminu na zawodach przysługuje organizatorowi.   
- protesty - zgodnie z regulaminem łucznictwa 
 
15. INNE POSTANOWIENIA : 
- zawodnicy strzelają w strzelaniach kwalifikacyjnych po 2 osoby na jednym stanowisku, a w pojedynkach 
eliminacyjnych każdy zawodnik strzela pojedynczo na stanowiskach od 1 do 20. Maty łucznicze ustawione będą 
regulaminowo w odległości 90cm jedna od drugiej.  
- w odległości 10m od linii strzelań znajdują się namioty na całej szerokości torów łuczniczych wraz z krzesłami, 
ławkami i stolikami.  
- w strzelaniach kwalifikacji na odległości 2x70m zawodnicy pokazują swoje uzyskane wyniki po każdej serii na 
umieszczonych znacznikach na matach. 
- na torach łuczniczych mogą przebywać tylko uprawnieni do strzelania zawodnicy, trenerzy i sędziowie.  
- osoby postronne nie będą wpuszczone przez ochronę na tory łucznicze.   
- do zawodów zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy posiadający książeczki sportowo-lekarskie  
z aktualnymi badaniami lekarskimi i w jednolitych sportowych ubiorach klubowych lub   
  jednolitych białych – zgodnie z regulaminem łucznictwa. 
- trenerzy muszą posiadać regulaminowy ubiór sportowy /bluza i spodnie sportowe lub garnitur/ 
- zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać przypięte indywidualne numery startowe 
- za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym i w miejscu zakwaterowania organizator nie            
  ponosi odpowiedzialności 
- za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników 
- w uroczystej ceremonii wręczenia wyróżnień zawodnicy uczestniczą tylko w ubiorach sportowych 
 
 
 
 

Organizator  
LKS „Łucznik-Żywiec” 


