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Wstęp 
 

  

  

Oddajemy kolejny  komunikat organizacyjny Polskiego 

Związku  Łuczniczego zawierający między innymi 

regulaminy zawodów w 2014r. Znajdą tu Państwo 

wszystkie informacje dotyczące systemu rozgrywania  

zawodów, regulaminy zawodów oraz kryteria 

kwalifikacji do  reprezentacji  Polski  na  zawody 

międzynarodowe.  

 W roku  2014 najważniejszymi 

zawodami w których weźmie  udział  reprezentacja  Polski  to: Mistrzostwa  Europy 

Seniorów w armeńskim Echmiadzin oraz Mistrzostwa Europy Juniorów w słoweńskiej 

Ljublianie i Mistrzostwa Europy Osób Niepełnosprawnych w szwajcarskim Nottwill.  

 Zarząd  Polskiego  Związku  Łuczniczego życzy wszystkim zawodnikom, 

zawodniczkom, szkoleniowcom oraz  klubom sportowym sukcesów w zawodach 

krajowych i zagranicznych mając  jednocześnie nadzieję, że rok 2014 będzie 

pozytywnie wykorzystany jako etap w przygotowaniach do zakwalifikowania się 

reprezentacji Polski do kolejnych Igrzysk Olimpijskich w 2016r.  

 

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego 

           Prezes PZŁucz  

Zdzisław Kozłowski 
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Kalendarz Zawodów PZŁucz na 2014 rok 
   Seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy  

l.p. Nazwa Miejsce termin  

1 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz Milówka  11-12.01 

2 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz Głuchołazy 1-2.02 

3 Memoriał Karola Hibnera  Teresin 8-9.02 

4 Memoriał Józefa Kolomskiego Kielce 15-16.02 

5 Halowe Mistrzostwa Polski Sen iorów  Zamość 15-16.02 

6 Halowe Mistrzostwa Świata Nimes (FRA) 25.02-2.03 

7 Halowe Mistrzostwa Polski Jun i Młodzieżowców  Milówka  8-9.03. 

8 Halowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych  Dąbrowa Tarnowska 15-16.03 

9 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Prudnik 21-23.03 

10 Ekstraklasa Łuczn icza  Prudnik 23.03 

11 Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików  Zgierz 22-23.03 

12 Hal. Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych Żywiec  29.03 

13 Puchar Gór Opawskich Prudnik 5-6.04 

14 Grand Prix Kadry Narodowej  Prudnik 11-13.04 

15 Ekstraklasa Łuczn icza  Prudnik 13.04 

16 I Runda Pucharu Świata Seniorów  Shanghai (CHN) 22-27.04 

17 Turniej Nadziei Olimpijskich  Lwów (UKR) 23-27.04 

18 Międzynarodowe zawody w Słowenii Kamnik (SLO) 26-27.04 

19 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Legnica  2-4.05 

20 

Międzynarodowy Turniej Łuczniczy z okazji 773 

rocznicy " Bitwy pod Legnicą" - Grand Prix  

w łuczn ictwie bloczkowym 

Legnica 3-4.05 

21 Ekstraklasa Łuczn icza  Legnica  4.05 

22 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kielce 10.05 

23 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Radom 10.05 

24 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Głuchołazy 10.05 

25 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 10.05 

26 Memoriał Michała Sawickiego Radom 10.05 

27 
Zawody z okazji 45-lecia pracy trenerskiej L. 

Mozera 
Bodzentyn 18.05 

28 II Runda Pucharu Świata Sen iorów  Medellin (COL) 13-18.05 

29 I Turniej Kwalifikacyjny Juniorów Młodszych  Kraków 17-18.05 
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30 Grand Prix w łuczn ictwie bloczkowym Teresin 17-18.05 

31 Mistrzostwa Europy Juniorów Ljubliana (SLO) 19-24.05 

32 Ogólnopolski Puchar Starosty Jędrzejowskiego  Jędrzejów 24.05 

33 I runda Pucharu Polski w strzelaniu Field  
Rybnik - 

Golejów/Grzybówka  
24.05 

34 Memoriał Mieczysława Nowakowskiego Warszawa 24-25.05 

35 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Dąbrowa Tarnowska 30.05-1.06 

36 II Turn iej Kwalifikacyjny Juniorów Młodszych  Kołobrzeg 31.05-1.06 

37 Ekstraklasa Łuczn icza  Dąbrowa Tarnowska 1.06 

38 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Boguchwała  7.06 

39 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 7.06 

40 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Wrocław 7.06 

41 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kołobrzeg 7.06 

42 Puchar Wsi Krakowskiej Zabierzów 7.06 

43 Grand Prix w łuczn ictwie bloczkowym Kraków 7-8.06. 

44 III runda Pucharu Świata Sen iorów  Antalya 10-15.06 

45 II runda Pucharu Polski w strzelaniu Field  Szczecin – Podjuchy 14.06 

46 Mistrzostwa Miasta Zgierza  Zgierz 14-15.06 

47 Puchar Ziemi Dolnośląskiej Nowa Ruda 14-15.06 

48 Strefy do OOM  
Makroregiony - wg 

wykazu 
14-15.06 

49 I Runda Pucharu Europy Seniorów  Sofia (BUL) 16-21.06 

50 III Turniej Kwalifikacyjny Juniorów Młodszych  Zgierz 21-22.06 

51 Memoriał Ireny Szydłowskiej Warszawa 21-22.06 

52 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Żywiec  27-29.06 

53 Ekstraklasa Łuczn icza  Żywiec  29.06 

54 Akademickie Mistrzostwa Świata  Legnica  2-5.07 

55 Puchar Europy Juniorów  Moskwa (RU) 7-12.07 

56 Zawody Międzynarodowe Włochy 12-13.07 

57 Grand Prix w łuczn ictwie bloczkowym Jaworze 12-13.07 

58 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Łucznictwie  Nowa Ruda 18-20.07 

59 Mistrzostwa Europy Seniorów Echmiadzin (ARM) 21-26.07 

60 63 Mistrzostwa Polski Juniorów  Kielce 25-27.07 

61 Mistrzostwa Europy Osób Niepełnos prawnych  Nottwill (S UI) 26.07-3.08 

62 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski o Puchar PKOL Prudnik 2-3.08 
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63 IV runda Pucharu Świata Sen iorów  Wrocław 5-10.08 

64 Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Zamość 16.08 

65 III runda Pucharu Polski w strzelaniu Field  Bytom – Stolarzowice  16.08 

66 Zawody Międzynarodowe Roveretto (ITA) 16-17.08 

67 Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie (MIO)  Nanjing (CHN) 16-28.08 

68 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dąbrowa Tarnowska 23.08 

69 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 

d.u. (MAZ,LDZ, PDL, 

WM) 
23.08 

70 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Prudnik 23.08 

71 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Brzoza 23.08 

72 MP Seniorów OPEN Zamość 27-31.08 

73 Finał Pucharu Świata Seniorów  Lozanna (CH) 5-07.09 

74 Klubowe MP Juniorów Młodszych Kraków 6-7.09 

75 Zawody  Międzynarodowe  Niemcy 6-7.09 

76 "Złota Jesień" - zawody międzynarodowe Lwów (UKR) 8-13.09 

77 II Mistrzostwa Polski w 3D Jaworze 13.09 

78 Mistrzostwa Polski Młodzików Głuchołazy 13-14.09 

79 Mistrzostwa Europy 3D Tallinn (EE) 15-20.09 

80 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Żywiec  20.09 

81 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 20.09 

82 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Nowa Ruda 20.09 

83 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 20.09 

84 X Turn iej o Puchar Beskidów  Żywiec  21.09 

85 Ekstraklasa Łuczn icza Żywiec  21.09 

86 Finał Ligi Młodzików Rzeszów 21.09 

87 Grand Prix w łuczn ictwie bloczkowym Gorzów W ielkopolski 20-21.09 

88 Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego Zgierz 20-21.09 

89 78 Mistrzostwa Polski Seniorów  Dobczyce 27-28.09 

90 Mistrzostwa Polski Studentów Kraków 4.10 

91 II Mistrzostwa Polski w strzelaniu Field  Toszek / Fazaniec  4.10 

92 III Memoriał im. Jana Konopczyńskiego  Żołędowo 4-5.10 

93 Złoty Liść Jesieni Kielce 4-5.10 
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94 Klubowy Puchar Europy – Roveretto Roveretto (ITA) 4-5.10 

95 Zawody Międzynarodowe - 26 Ciupaga Góralska  Żywiec  11-12.10 

96 Ogólnopolskie Zawody o Puchar Wójta Pielgrzymka 18.10 

97 Halowe Ogólnopolskie Zawody Kontrolne PZŁucz  Prudnik 15-16.11 

98 Halowe Ogólnopolskie Zawody Kontrolne PZŁucz  Milówka  6-7.12 

99 Halowe Zimowe Mistrzostwa Po lski WA 1440 Prudnik 13-14.12 

100 Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy  Kielce 13-14.12 

Opłaty w PZŁucz w roku 2014 
  Zarząd  PZŁucz. uchwalił kwoty opłat obowiązujących w PZŁucz w roku 2014.  

 lp W   y   s   z   c   z   e   g   ó   l   n   i   e   n   i   e .  Kwota w zł. 

  
1. 
   

Opłata  startowa  od  jednego  zawodnika  dopuszczonego  do  udziału   
w zawodach rangi  Mistrzostw  Polski,  Halowych  Mistrzostw Polski, 
Grand Prix, Ekstraklasa Łucznicza -  wymienionych w kalendarzu PZŁucz--
2014 w kategorii: senior, junior. 
Opłata  startowa  od  jednego  zawodnika  dopuszczonego  do  udziału   
w zawodach ogólnopolskich  wymienionych w kalendarzu PZŁucz--2014  
w kategorii: senior, junior. 

7 0 
 
 

5 0 

  
2. 

Opłata  startowa  od  jednego  zawodnika  dopuszczonego  do  udziału   
w zawodach ogólnopolskich   wymienionych w  kalendarzu  PZŁucz--2014  
w kategorii: junior młodszy, młodzik z wyjątkiem Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży 

3 0 

  
3. 

Opłata   startowa   od   jednego   zawodnika   zgłoszonego   po   terminie   
ustalonym przez   bezpośredniego  organizatora  zawodów. 

1 0 0 

  
4. 

Opłata   startowa   od   jednego   zawodnika   nie    stowarzyszonego. 1 0 0 

  
5. 

Opłata  startowa  od  jednego zawodnika  z  za  granicy   dopuszczonego  
do udziału  w  zawodach   centralnych  wymienionych  w  kalendarzu   
PZŁucz--2014. 

Wg  
regulaminu 
zawodów. 

  
6. 

Opłata  /  kaucja  za   złożenie    jednego   protestu  podczas  zawodów  
centralnych wymienionych w kalendarzu  PZŁucz -- 2014. 

4 0 0 

  
7. 

Opłata  startowa  w  zawodach  rangi  Mistrzostw  Polski,  Halowych  
Mistrzostw Polski od  każdego  zawodnika   w  przypadku zorganizowania  
przez  uczestniczący  w  zawodach  klub  sportowy   zakwaterowania   
i  wyżywienia   we  własnym  zakresie bez  uzgodnienia  z bezpośrednim  
organizatorem  zawodów.  

1 0  0 - senior,  
junior;   

6 0 - junior 
mł., młodzik. 

Opłaty  obowiązujące  w Polskim  Związku  Łuczniczym   w  roku   2 0 1 4.    
 Zarząd Polskiego  Związku Łuczniczego ustalił  kwoty obowiązujących    

w  PZŁucz   opłat  w  roku   2014. 
   Wpłata   musi  być  dokonana  na  konto  bankowe   Polskiego  Związku  Łuczniczego   lub   
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gotówką w  siedzibie     PZŁucz   w   Warszawie    ul. Oleandrów  6. 

P.K.O.    B.P.   S.A.  XV/O  Warszawa  46 1020 1156 0000 7702 0066 7469  
   Niżej  wymienione  opłaty  należy  uiścić  w terminie   do  31   marca  2014r.  
  Lp W   y   s   z   c   z   e   g   ó   l   n   i   e   n   i   e .  Kwota zł. 

1. Okręgowy   Związek   Łuczniczy  -- roczna    składka    członkowska.     2 0 0 

  2.  Klub  Sportowy,    Uczniowski  Klub  Sportowy  - roczna   składka członkowska.     2 0 0 

  3.  

Uczniowski   Klub   Sportowy  ---   roczna   składka   członkowska. 

    1 0 0 
 U W A G A:  dotyczy   tylko   Uczniowskich   Klubów   Sportowych ,  które nie  
zostały uwzględnione w rocznym rankingu współzawodnictwa sportowego  
klubów łuczniczych PZŁucz  za  rok  2013.    Pismo  nr  Sp.--L./ 61 / 2013   
 z   10  grudnia  2013.  

  4.  

P r z y z n a n i e        n o w e j        l i c e n c j i.   

 U W A G A:    dotyczy   tylko   nowego   wniosku   o   przyznanie   licencji.   

a/    Z a w o d n i k,    s ę d z i a,     t r e n e r        2 5 

b/   Klub    Sportowy,       Uczniowski   Klub   Sportowy       5 0 

  5.  
P r z e d ł u ż e n i e        w a ż n o ś c i         l i c e n c j i : zawodnik, sędzia, 
trener, Klub   Sportowy,     Uczniowski  Klub  Sportowy       2 5 

 

  6.  

Z a w o d n i k       n i e     s t o w a r z y s z o n y :    

a /  P r z y z n a n i e     n o w e j       l i c e n c j i      1 0 0 

b / P r z e d ł u ż e n i e      w a ż n o ś c i       l i c e n c j i         2 5 

  7.  Z a     u d z i a ł     w    D M P   n a      r o k      2 0 1 4.      1 0 0 

  8.  Z a   u d z i a ł  w O g ó l n o p o l s k i e j   L i d z e   M ł o d z i k ó w ---  2 0 1 4.         5 0 

  9.  W y d a n i e       d y p l o m u        t r e n e r a       ł u c z n i c t w a.         7 5 

10. Za wydanie jednego zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Łucz.        1 0 

Stawka  ryczałtu  sędziowskiego obowiązująca w Polskim Związku Łuczniczym w roku  2014.  
       Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego uchwalił kwotę stawki ryczałtu sędziowskiego 
obowiązującego w PZŁucz w roku 2014.  

L.p. W  y  s  z  c  z  e  g  ó  l  n  i e  n  i  e .                                  kwota    w    zł.  / brutto /. 

  1.  
Sędziowanie  zaw. centralnych 
wymienionych w kalendarzu 

zawodów PZŁucz 2 0 1 4. 

  1 0 0 zł.   - za  każdy  dzień wykonywanych 

Czynności sędziowskich + 50% tej kwoty 

za sędziowanie zawodów w danym dniu przed 

południem i po południu. 

  

  2.  
 Sędziowanie  zawodów   
okręgowych,   międzyokręgowych,  
klubowych. 

  30--50  zł .    za  każdy   dzień wykonywanych 

  Czynności sędziowskich ,  lub   według 

ustaleń organizatora  zawodów. 
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Ogólne zasady rozgrywania zawodów  
       D z i a ł       I.                 Z  A  W  O  D  N  I  K     .                           

 

1. Kategorie wiekowe zawodników w 2014:  

Kategoria wiekowa Wiek w latach Rok urodzenia 

Seniorzy 21 i starsi 1993 i starsi 

Młodzieżowcy 21-22-23 1993, 1992, 1991 

Juniorzy 18-19-20 1996, 1995, 1994 

Juniorzy młodsi 16-17 1998, 1997 

Młodzicy starsi 15 1999 

Młodzicy 13-14 2001, 2000 

Dzieci 12 i młodsi 2002 i młodsi 

 

2. Art.37  ust. 1  ustawy  z dnia  25  czerwca  2010 r. o  sporcie  stanowi,  że :  
    Zawodnik  uczestniczący we  współzawodnictwie sportowym organizowanym   przez 

    polski    związek  sportowy  jest  obowiązany do  uzyskania  orzeczenia  lekarskiego 
o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym 
współzawodnictwie. Okres  ważności badań  lekarskich  stwierdzających zdolność 

do udziału w zawodach łuczniczych wynosi 6 miesięcy. 
3.W  zawodach rangi  Mistrzostw  Polski  Seniorów,  Młodzieżowców,  Juniorów, 

Juniorów  młodszych  i  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  oraz  DMP   
mogą startować  i  być  sklasyfikowani  tylko  zawodnicy  posiadający obywatelstwo  
polskie. 

4. W zawodach  kategorii wiekowych  starszych mogą startować  zawodnicy kategorii  
    wiekowych  młodszych  „ wyłącznie  ostatnie  roczniki”  po  1  lipca  2014 roku , 

    jeżeli  regulamin  zawodów  o  tym  stanowi  /  regulamin  ten  może  dać  możliwość  
startu  tylko  o  jedną kategorię wiekową  wyżej. Nie dotyczy to: mistrzostw Polski  
młodzieżowców,   juniorów,   juniorów  młodszych. W OOM może wystartować do 

10 zawodniczek i do 10 zawodników z rocznika 1999 na stałe przeniesionych do 
kategorii Jmł. decyzją Działu Szkolenia PZŁucz. W Mistrzostwach Polski Seniorów 

OPEN mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy ur. w 1999 r. i starsi.  
W Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów mogą wziąć udział zawodniczki  
i zawodnicy ur. w 1996 roku i starsi.  

5.W  zawodach  młodszych  kategorii  wiekowych   nie  mogą  startować  zawodnicy 
   starszych  kategorii  wiekowych. 

6. Zawodnik, pod warunkiem ukończenia 18 lat, może reprezentować innych 
zawodników swojego klubu /tj. pełnić funkcję kierownika  ekipy/, jeżeli  przed  
zawodami zostanie zgłoszony w AZZ przez klub sportowy jako kierownik  

w zgłoszeniu do zawodów. 
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7. Zawodnicy   klubów  sportowych, które do  dnia  31 marca  2014r. nie  wpłacą  do   
PZŁucz należnej  rocznej  składki  członkowskiej  nie  będą  dopuszczani  do udziału  

w  zawodach począwszy   od  dnia  1 kwietnia 2014r.  
8.Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski  

Związek Łuczniczy zawodnik ma obowiązek posiadać aktualnie ważną licencję   
PZŁucz. 

    Wykaz  aktualnie  ważnych licencji  przyznanych  zawodnikom  przez  Polski 

Związek Łuczniczy  jest  podawany  na stronie  internetowej   PZŁucz.  
9.We  wszystkich  zawodach  wymienionych  w kalendarzu  sportowym  Polskiego 

Związku Łuczniczego – 2014, nie  można  strzelać - startować poza konkursem.  
10.Zgłoszenie  do  udziału  w zawodach  centralnych zostanie uwzględnione  przez  
    bezpośredniego  organizatora  zawodów i sędziów tylko pod warunkiem, że: 

    a/ dokonane zostanie  zgodnie   z   wymogami   AZZ, 
    b/ dokonane zostanie w terminie określonym przez  bezpośredniego  organizatora  

        zawodów   w  komunikacie  organizacyjnym  zawodów,   
    c/ uiszczona  zostanie  wymagana  opłata  startowa.    
    d/ zawodnicy niezrzeszeni swoje zgłoszenie do udziału w zawodach dokonują 

indywidualnie  do bezpośredniego organizatora zawodów bez AZZ.  
11.Zawodnicy  poszczególnych klubów sportowych biorących udział w  zawodach 

muszą być jednolicie  ubrani – obowiązuje jednolity strój  sportowy.  
    Zawodnicy  na tylnych częściach koszulek  muszą mieć napisane nazwy swoich   

klubów. 

Spodenki  lub spodnie w których strzelają na zawodach muszą być jednakowego 
koloru. 

    W przypadku braku jednolitego stroju klubowego obowiązuje ubiór w kolorze białym  
    / spodnie i koszulka z nazwą klubu na koszulce/.  
    PZŁucz może zobowiązać zawodników do umieszczenia na strojach sportowych 

podczas zawodów logo sponsora  Związku lub określonych zawodów.  
   W strzelaniach drużynowych w konkurencji zespołowej i  mikstów  zawodnicy  

i zawodniczki muszą   posiadać taki sam  kolor   koszulek  i  spodni  sportowych.  
   Elementami jednolitego ubioru zawodników są:   spodnie,  spódnica,  koszulka,  
bluza. 

   Kobiety mogą nosić dresy, spódnice, spódnico-szorty, szorty  lub  spodnie oraz  
bluzki. 

   Mężczyźni mogą nosić długie spodnie lub  szorty i koszulki z długim lub krótkim 
rękawem. 

   Można nosić swetry, kamizelki.  Szorty nie mogą być krótsze  niż do końca palców  

dłoni opuszczonej   wzdłuż  ciała  zawodnika.  
   Podczas   trwania  zawodów  wszyscy  zawodnicy  muszą  nosić  obuwie sportowe  

pełne z zakrytą piętą. 
   Zabrania  się strzelać w  sandałach, klapkach  obojętnie czy obuwie posiada pełną 

piętę czy nie. 
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12.Oprócz  wymogów wyszczególnionych w powyższych punktach, zawodnik  aby  
ostatecznie zostać  dopuszczonym do udziału w zawodach musi  uzyskać pozytywną 

ocenę podczas kontroli sprzętu łuczniczego. Posiadanie  jednolitego stroju  
sportowego przez  całą ekipę obowiązuje również trenera.  Kierownik  ekipy  może 

uczestniczyć w zawodach w garniturze, stroju  wizytowym.  
Kontrolę sprzętu sportowego zawodników i ubioru sportowego, klubami –  
w obecności  ich kierowników lub  trenerów przeprowadza przed zawodami  komisja 

sędziowska zawodów. 
   Zawodnik, który : 

   nie zgłosi się w określonym czasie  i  miejscu do zarządzonej kontroli sprzętu i ubioru 
sportowego lub uzyska negatywną  ocenę sprzętu sportowego lub nie ma ubioru 
sportowego zgodnego z wymogami określonymi w Regulaminie Łucznictwa 

Tarczowego nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach  ---  zostanie  skreślony 
z  listy  startowej  zawodników.  

   Podczas  ceremonii otwarcia i zakończenia zawodów zawodnicy muszą być   
w  ubiorach sportowych, wszyscy  uczestnicy winni zachować należyty porządek - za 
to odpowiadają trenerzy.  

   Na obiekcie  sportowym przeznaczonym do strzelania w czasie trwania zawodów 
nie mogą przebywać żadne inne osoby oprócz uprawnionych do udziału   

w  zawodach. 
 
       D z i a ł       I I.         

 BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR ZAWODÓW  .    
   Bezpośredni organizator każdych zawodów łuczniczych / zawody : ogólnopolskie, 

okręgowe, międzyklubowe, klubowe – bez względu  na  ich  rangę / ma    obowiązek : 
1.Opracować  komunikat organizacyjny zawodów  /  nie mylić  z regulaminem 

zawodów centralnych,  którego  ustalenie  jest tylko  w kompetencji  Zarządu  

Polskiego Związku Łuczniczego /  i  w przypadku  zawodów  ogólnopolskich wysłać 
ten komunikat co najmniej 30 dniu przed  datą  rozgrywania  zawodów do  PZŁucz, 

który  umieści  go na stronie internetowej.  
2.Techniczne  przygotowanie   zawodów tzn. urządzenia  torów   łuczniczych   oraz  

zabezpieczenia imprezy w niezbędne materiały i przyrządy zgodnie z wymogami   

Regulaminu Łucznictwa Tarczowego.  
3.Numeracja stanowisk musi być odpowiednio w kolorach:  naprzemiennie czarno-żółte 

i żółto-czarne,  oraz chorągiewki  naprzemiennie  żółte  i  czerwone.  
4.Zapewnić  odpowiednią  ilość stanowisk  / mat łuczniczych / do przeprowadzenia 

zawodów w stosunku do zgłoszonej w terminie ilości zawodników, oraz minimum   

5 mat łuczniczych do strzelania  rozgrzewkowego  z  odległości 5 metrów. 
5.Przygotować numery startowe dla zawodników. Na torach łuczniczych ustawić  

zegary odmierzające czas serii, oraz  sygnalizację  świetlną. Zabezpieczyć odpowiedni 
metraż schronienia  przed  deszczem i  miejsca  siedzące dla  uczestników  zawodów.  

6.Na podstawie otrzymanych w terminie zgłoszeń do udziału w  zawodach  opracować  
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  i przekazać Sędziemu Głównemu listę zgłoszonych i  rozstawionych  na  stanowiskach 
zawodników. Zawodnicy na liście startowej powinni być rozstawieni klubami na 

kolejnych, sąsiadujących  stanowiskach do  strzelania.  W przypadku  strzelania  na    
„2 kolejki” zawodniczki  i  zawodnicy z  jednego  klubu  muszą  być  rozstawieni  

oddzielnie: zawodniczki  w   jednej   kolejce   a  zawodnicy  w drugiej.  
   Rozstawienie zawodników na stanowiskach musi  być  podane do wiadomości 
uczestników zawodów  przed rozpoczęciem otwartych  torów - strzelań  próbnych.  

   Jeżeli z przyczyn obiektywnych organizator zawodów nie może wykonać 
rozstawienia zawodników, to  obowiązek  ten przechodzi  na  Sędziego  Głównego.  

7.Przygotować odpowiednią  ilość  indywidualnych  metryczek  łuczniczych dla 
każdego zawodnika  oraz  wpisać  do  tych metryczek  wymagane dane dotyczące  
zawodnika. Wykonać stosowne czynności jeżeli regulamin zawodów przewiduje 

strzelanie  zespołowe.  
8.W komunikacie organizacyjnym zawodów podać czas i  miejsce kontroli sprzętu 

zawodników i  ubioru  sportowego. W miarę możliwości zaleca się określić czas 
odbycia  kontroli  przed rozpoczęciem strzelań  treningowych  lub  serii  próbnej.  

9.Organizator zawodów: okręgowych, międzyklubowych, klubowych  ma  bezwzględny 

  obowiązek sprawdzić czy wszyscy zawodnicy zgłoszeni do udziału w zawodach  
posiadają aktualnie ważne na dany rok licencje  zawodnika z  PZŁucz/ w przypadku 

młodzika może to być  licencja  wydana  przez  OZŁucz /  W przypadku  braku  
ważnej licencji  należy o tym w  formie  pisemnej zawiadomić Sędziego Głównego  
zawodów. 

10.Podczas każdych  zawodów centralnych  sprawdzenie czy wszyscy zawodnicy 
zgłoszeni do  udziału w zawodach posiadają aktualnie ważne na dany rok licencje 

zawodnika należy do obowiązku Delegata Zarządu PZŁucz. W przypadku  
nieobecności delegata czynności sprawdzenia  dokonuje  bezpośredni organizator 
zawodów. 

    W  przypadku braku ważnej  licencji należy o tym w formie pisemnej zawiadomić  
   Sędziego  Głównego  zawodów.  

   Delegatem   Zarządu  PZŁucz  może być:     
   każdy  członek  Zarządu  PZŁucz , 
   każdy członek Komisji Rewizyjnej  PZŁucz lub Kierownik Wyszkolenia  PZŁucz 

11.Podczas  zawodów centralnych  pobrać stosowną opłatę  startową.  
12.W żadnym przypadku bezpośredni organizator zawodów centralnych nie  jest  

uprawniony do samodzielnego dokonywania  żadnych zmian lub pominięcia sędziów  
powołanych przez   Kolegium   Sędziów   PZŁucz  do  sędziowania danych  zawodów 
centralnych. 

   Wszystkim sędziom  powołanym przez Kolegium Sędziów PZŁucz do sędziowania 
zawodów centralnych    bezpośredni   organizator   zawodów   ma  obowiązek  wysłać 

komunikat organizacyjny  tych  zawodów. Oprócz sędziów powołanych przez 
Kolegium Sędziów PZŁucz należy  zabezpieczyć odpowiednią ilość sędziów do  
sędziowania  zawodów.  
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13.Na zawody  okręgowe, międzyklubowe, klubowe  sędziów  powołuje właściwy 
OZŁucz., na którego terenie działania odbędą się zawody.  

14.Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych na całym 
obiekcie sportowym, na którym odbywają się zawody łucznicze pod rygorem  
ukarania  zgodnie z  regulaminem dyscyplinarnym  PZŁucz i  Ustawą o zakazie 

palenia tytoniu w miejscach publicznych.  
15.Zabrania się spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci oraz zażywania 

niedozwolonych środków farmakologicznych, w tym narkotyków i leków 
psychotropowych, „dopalaczy”, które  uznawane  są  za  środki  dopingujące   
w  łucznictwie wg  aktualnej listy komisji antydopingowej.   

16.Fakt użycia środków określonych  w pkt. 15 przez  zawodnika, trenera, sędziego  lub  
   działacza sportowego  podczas  zawodów,  treningów  lub   zgrupowań,   może  być   

    stwierdzony  przez jeden z wymienionych  organów: 
   Komisję  Antydopingową, Pogotowie  Ratunkowe,  Policję, bądź zmierzone    
alkomatem  przez: Delegata Zarządu PZŁucz lub członka Zarządu PZŁucz lub  

członka  Komisji Rewizyjnej PZŁucz lub Kierownika  Wyszkolenia PZŁucz  lub  
jednego  z trenerów  kadry  narodowej.  

   Osoba, która  odmówi poddania  się kontroli  będzie uznana tak,  jakby  jej wynik  
kontroli  był   pozytywny.  

17.Bezpośredni  organizator każdych krajowych zawodów łuczniczych  bez względu  na 

ich  rangę   / zawody :  ogólnopolskie,  okręgowe,  międzyklubowe,  klubowe /    
   ma   bezwzględny   obowiązek : 

    a/ otrzymany    od  Sędziego   Głównego  zawodów  oryginał   protokołu  z  zawodów  
        /  protokół  ten  musi  być  podpisany  przez  Sędziego  Głównego /   

 bezzwłocznie wysłać    najpóźniej następnego dnia po zakończeniu zawodów  na 

adres:    
                     Polski   Związek   Łuczniczy 

                     ul.  Oleandrów   6 
                      0 0 – 6 2 9   Warszawa. 
      O zachowaniu  terminu  przez  bezpośredniego  organizatora  zawodów  łuczniczych 

      decydować będzie  data stempla pocztowego na kopercie  -  data  na kopercie  
oznaczać będzie  datę wysłania  oryginału  protokołu. 

   b/ w dniu zakończenia zawodów   podpisany  przez  Sędziego  Głównego   
egzemplarz protokołu  w  wersji  „pdf”  wysłać  pocztą  elektroniczną   na adres  
Polskiego  Związku  Łuczniczego :   archery@archery.pl 

18.Jeżeli   bezpośredni  organizator  każdych  krajowych   zawodów  łuczniczych nie 
wykona w terminie  w/w  obowiązków   wymienionych   w  pkt. 17, to Polski Związek  

Łuczniczy nie poniesie w żadnym  przypadku żadnej odpowiedzialności   
i  nie  uwzględni żadnych   zgłaszanych  roszczeń  dotyczących  pominięcia  z  tego   
powodu   wyników indywidualnych  i  zespołowych uzyskanych  w  tych   zawodach  

do: 
   a/ ustalenia   wszelkiego  rodzaju  rankingów  wyników  i  analiz,  

   b/ ustalenia    składu    kadry   narodowej,  
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   c/ nadania    klasy   sportowej, 
   d/ zatwierdzenia   rekordu    Polski.  

19.Obowiązek dostarczenia do  PZŁucz protokołu z zawodów zagranicznych 
reprezentacji Polski  spoczywa na kierowniku reprezentacji lub w przypadku jego  

nieobecności  na  trenerze  głównym  reprezentacji.  
20.Za zawody ogólnopolskie    uważać  się  będzie tylko  zawody,  do  których 
sędziowania  Kolegium  Sędziów  Polskiego Związku Łuczniczego  powoła co najmniej 

1-nego  sędziego  posiadającego   minimum   pierwszą  klasę   sędziowską.  
   Kierownictwo  sportowe  zawodów  centralnych sprawuje Polski  Związek  

Łuczniczy, kierownictwo sportowe  pozostałych zawodów sprawują  Okręgowe 
Związki Łucznicze.  
 

       D z i a ł    I I I .         WARUNKI ORGANIZACYJNO-SĘDZIOWSKIE 

PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

1.Każde zawody  krajowe: ogólnopolskie,  okręgowe,  międzyklubowe ,  klubowe  bez 
względu na ich  rangę  muszą  być sędziowane   / jest to wymóg  dla ich ważności /   
tylko  przez  sędziów  posiadających aktualnie  ważną  na   dany  rok   licencję  

sędziego  sportowego w  łucznictwie   przyznaną    przez  Polski  Związek Łuczniczy.  
Sędziowanie  zawodów łuczniczych bez posiadania aktualnie ważnej na dany rok  

licencji przyznanej przez  PZŁucz   jest  zabronione i  stanowi  naruszenie  dyscypliny  
Związkowej. 
       Za przestrzeganie  tego  wymogu – obowiązku, odpowiedzialny jest  każdorazowo   

Sędzia  Główny  danych    zawodów.  
2.Każde   zawody  łucznicze  muszą  być  przeprowadzone  zgodnie  z   regulaminem  

danych  zawodów i Regulaminem  Łucznictwa  Tarczowego.  
3.Prawo   interpretacji    regulaminów   zawodów  ogólnopolskich przysługuje   

obecnemu  na zawodach Delegatowi Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego,   

oraz   bezpośredniemu  organizatorowi  zawodów w  sprawach  organizacyjnych   
i  porządkowych.    Poza  regulaminem  każdych  zawodów  obowiązuje Regulamin 

Łucznictwa Tarczowego  oraz  Regulamin  Współzawodnictwa  Sportowego Dzieci  
i  Młodzieży  podczas  zawodów  objętych  tym  współzawodnictwem.  

4.Jeżeli  warunki  organizacyjne  zawodów  ogólnopolskich na  to  nie pozwalają 

pomimo tego,  że strzelania treningowe  zostały przewidziane w komunikacie 
organizacyjnym  zawodów to  Sędzia Główny zawodów po  uprzednim uzgodnieniu   

z Delegatem Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego i organizatorem zawodów, 
może  zdecydować o zastąpieniu  strzelań treningowych strzelaniem tylko jednej serii 
próbnej  w dowolnej ilości  strzał  w  czasie  4  minut przed  rozpoczęciem  strzelania  

konkursowego. Dotyczy   to  strzelań  indywidualnych,  drużynowych  i  mikstów.  
5.W przypadku złożenia  protestu obowiązuje złożenie  kaucji  w biurze  zawodów 

tylko w dniu  w którym zdarzenie oprotestowano. Kaucja  za złożenie  jednego 
protestu podczas zawodów centralnych wymienionych w kalendarzu  PZŁucz  wynosi  
400 zł.    Protest może złożyć pisemnie tylko   kierownik  ekipy lub  jej  trener.  
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6.Za sprawdzenie  ważności  badań lekarskich  i przynależności klubowej każdego  
zawodnika  zgłoszonego do  udziału  w  zawodach   krajowych:   ogólnopolskich,  

okręgowych,  międzyklubowych,   klubowych   bez  względu  na ich  rangę     
odpowiedzialny    jest     Sędzia    Główny   zawodów .  

    Ponadto    Sędzia   Główny   każdych   zawodów    ma   obowiązek   uzyskać  
pisemną  informację  czy wszyscy   zawodnicy  zgłoszeni  do  udziału  w  zawodach  
posiadają  aktualnie  ważne   na  dany  rok licencje  zawodnika  PZŁucz. W przypadku  

zawodów  ogólnopolskich informacja  powinna być przekazana przez Delegata  
Zarządu  Polskiego Związku Łuczniczego lub przez bezpośredniego  organizatora  

zawodów. 
    W  przypadku  pozostałych  zawodów  informacja  powinna być od  bezpośredniego 

organizatora zawodów.  

7.Z każdych  zawodów  krajowych :  ogólnopolskich, okręgowych, międzyklubowych,  
klubowych   bez względu na   ich   rangę  rozgrywanych w  ramach  

współzawodnictwa   sportowego   prowadzonego   przez Polski   Związek   Łuczniczy   
należy   sporządzić   stosowny   protokół.  

8.Za  poprawne  pod  względem  formalnym i  merytorycznym   sporządzenie   

końcowego  protokołu  z  zawodów  łuczniczych      odpowiedzialny    jest    Sędzia  
Główny    danych  zawodów.  

   Oryginał  protokołu  musi być  podpisany  przez  Sędziego  Głównego  zawodów.  
Brak  podpisu bezwzględnie skutkować  będzie  nie  uznaniem  przez   Polski  
Związek  Łuczniczy   wszystkich   wyników   zawartych w  protokole do ustalenia 

wszelkiego rodzaju rankingów wyników i analiz wymienionych w Dziale II, pkt. 18. 
 

9.  Sędzia    Główny     każdych   krajowych   zawodów   łuczniczych   bez   względu    
na   ich    rangę, ma   obowiązek   przekazać  oryginał  końcowego  protokołu  
z  zawodów  bezzwłocznie  po zakończeniu zawodów /  to  jest  w  dniu  ich  

zakończenia  /  bezpośredniemu   organizatorowi  zawodów.  
10. Wszystkie  pojedynki  rundy  eliminacyjnej  i  finałowej  w  konkurencji  

indywidualnej, zespołowej i mikst  rozgrywane   są   w  setach odpowiednio  
do 6 / 6-ciu i 5-ciu punktów w łucznictwie olimpijskim a w łucznictwie bloczkowym 
kumulacyjnie po każdej serii. 

11.Czas   rozgrywania   zawodów   na  torach    otwartych: 
       a/ jedna  seria :   3  strzały -  120  sekund 

       b/ jedna  seria:    6  strzał  -   240  sekund  
       c/ zespół -  120 sekund 
       d/ mikst  -    80 sekund 

       e/ czas na dokonanie zmiany  zawodników  na linii strzelań  -  10  sekund. 
12.Podczas   wszystkich    zawodów   centralnych  w  konkurencji   indywidualnej  

z  każdej   odległości  strzela    się   6   serii   po  6   strzał.  
13.W  zawodach   wymienionych  w  kalendarzu   sportowym  Polskiego  Związku  

Łuczniczego  nie można startować --  strzelać    poza   konkursem.  
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14. W   indywidualnej   Olimpijskiej   Rundzie   w    każdych   krajowych   zawodach  

łuczniczych : ogólnopolskich, okręgowych, międzyklubowych, klubowych bez  
względu na ich rangę obowiązuje ustalenie miejsc zawodników/ zawodniczek  
od  miejsca   pierwszego   do  miejsca   ostatniego. 

    Przy  ustalaniu   miejsc    od  5-go   do   miejsca   ostatniego  obowiązuje   zasada: 
       a/  decyduje   ilość  punktów   setowych   w  ostatnim  pojedynku ,   jeżeli  to  nie  

da  rozstrzygnięcia to o zajętym  miejscu  decyduje: 
       b/  wyższe   miejsce   zajęte  w  rundzie   kwalifikacyjnej.  
15.  Klasyfikacja   końcowa w konkurencji :   Indywidualna  Olimpijska  Runda -

obowiązujący  sędziego wzór : 

Miejsce Nazwisko  
i  imię     

rok 
ur. 

Numer 
ważnej 

licencji 
PZŁucz 

 Klub   Wynik 
i  miejsce 

w  rundzie 
kwalifika – 

cyjnej 

 Finał  S U M A 
punktów 

setowych 
w  ostatnim 

pojedynku. 

1      Finał  

2      Finał  

3      Finał  

4      Finał  

5      1/ 4  

6      1/ 4  

7      1/ 4  

8      1/ 4  

9      1/ 8  

10      1/ 8  

11      1/ 8  

12      1/ 8  

13      1/ 8  

14      1/ 8  

15      1/ 8  

16      1/ 8  

17      1/ 16  

itd. ….      1/ 16  

32      1/ 16  

33      1/ 32  

itd. ….      1/ 32  

64      1/ 32  

65      1/ 64  

itd. ….      1/ 64  

128      1/64  
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16. Końcowy  protokół  z  zawodów  łuczniczych  musi  zawierać  następujące  dane   
 w  punktach : 
                                                              Protokół 

                                                   z   zawodów    łuczniczych.  
    /podać  pełną  nazwę  

zawodów/___________________________________________________  
    /podać  miejscowość i datę zawodów/_____________________  
     

Obsada  sędziowska: 
   / podać: funkcję  sędziego,    nazwisko  i  imię,       klasę   sędziego,      numer  ważnej  

licencji   PZŁucz/ 
   / jak  wyżej    wymienić  wszystkich  sędziów /  _____________________________  
    Delegat  Zarządu  PZŁucz____________________________________ 

    Służba  zdrowia:___________________________________________  
   Nagrody,   medale,  dyplomy - zgodnie   z  regulaminem   zawodów.  

 
   / Sędzia Główny:  podać  czy  otrzymano  i  od  kogo  pisemną informację   
o  ważności  licencji  PZŁucz  zawodników   zgłoszonych  do  udziału  w  zawodach 

/______________________________________ 
   Inne:        Wypadki, kontuzje:   do  czasu  zakończenia  zawodów  nie  zgłoszono.  

                                                        /jeżeli  zgłoszono  to  należy  wyszczególnić /.  
   Protesty:  nie  zgłoszono.    / jeżeli  zgłoszono  to  krótko określić czego  do tyczyły   
i  jak  załatwiono/.  

   Kary:   nie było.      /  jeżeli  były  zastosowane  to  krótko określić  kogo  dotyczyły   
i  pełną  dokumentację załączyć  do  oryginału  protokołu /.  

    Oryginał  protokołu   obowiązkowo  musi  być  osobiście podpisany  przez  Sędziego  
Głównego zawodów.  
        Wyniki  zawodów:   

   Jeżeli zawody  były rozgrywane  w konkurencji :   Indywidualna   Olimpijska  Runda  
   to  w protokole  zawodów   należy  w  pierwszej  kolejności  podać  końcowe  

wyniki  zawodów  według   wzoru   podanego  w   pkt. 15.   

    Dopiero  następnie   podać  wyniki  rundy  kwalifikacyjnej.  
    W   klasyfikacji  indywidualnej   wyników   zawodników / zawodniczek   należy   

obowiązkowo w następującej    kolejności   podać: 
    Nazwisko ,  imię,    rok urodzenia,   numer  ważnej  licencji,    reprezentowany klub-

jego nazwa,  wynik  w  pkt.  na  każdą odległość, sumę wyników. 
    W  zestawieniu  wyników  należy  w  każdym  przypadku  określić  jakie j  kategorii  
wiekowej  dotyczy  oraz   podać  w  każdej   kolumnie  z  jakiej  odległości   strzelano.  
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Regulamin licencji  
obowiązujących 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  ma  obowiązek  posiadać  aktualnie  

ważną  licencję  z  Polskiego  Związku Łuczniczego.  
§ 2. 

Udział  w  zawodach  sportowych  w  łucznictwie / zawody: centralne, okręgowe, 

międzyklubowe, klubowe bez  względu  na  ich  rangę /  bez  aktualnie  ważnej  licencji  
z  Polskiego  Związku  Łuczniczego  jest zabroniony  i  stanowi  naruszenie  dyscypliny  

związkowej  /dotyczy: zawodnik, klub sportowy, sędzia, trener/.  
§ 3. 

Wynik  zawodnika  indywidualny  i  w  zespole /zespołu/  uzyskany  w  zawodach  

łuczniczych, który  w  czasie startu  w  tych  zawodach  nie  będzie  miał  aktualnie  
ważnej  licencji  zawodnika  z  Polskiego Związku Łuczniczego nie  będzie  w  żadnym  

przypadku  stanowić  podstawy  / zostanie  pominięty /  do: 
a/  ustalenia  wszelkiego  rodzaju  rankingów,  wyników  i  analiz,  
b/  ustalenia  składu  kadry  narodowej,  

c/  nadania  klasy  sportowej,  
d/  zatwierdzenia  rekordu  Polski.  

§ 4. 
Przyznana  w  danym  roku  licencja  Polskiego  Związku  Łuczniczego / dotyczy  to  
nowego  wniosku  złożonego po  raz  pierwszy  przez  wnioskodawcę :  zawodnik,  klub  

sportowy,  sędzia,  trener /   jest  ważna  do  dnia 31  marca  roku  następnego  po  roku,  
w  którym  została  przyznana . 

§ 5. 
Licencja  Polskiego  Związku  Łuczniczego / zawodnik, klub  sportowy, sędzia, trener /,   
której  ważność  zostanie przedłużona   w  danym   roku   jest   ważna   do  dnia   

31  marca  roku  następnego  po  roku,  w  którym  jej  ważność  została  przedłużona.  
§ 6. 

Zawodnik, klub  sportowy, sędzia, trener,  którym  okres  ważności przyznanej przez  
Polski  Związek  Łuczniczy licencji  skończył  się,  może  przedłużyć  ważność  tej  
licencji  na  następny  okres  składając  w  tym  celu  do Polskiego  Związku  

Łuczniczego  stosowny  wniosek   / obowiązuje  druk  --  wzór  PZŁucz   
w  załączeniu/.  

§ 7. 
    Wnioski   dotyczące: 
a/  przyznania  nowej  licencji  Polskiego  Związku  Łuczniczego – dotyczy  to  nowego  

wniosku  składanego po  raz  pierwszy, 



 
Komunikat Polskiego Związku Łuczniczego nr 1/468/2014 

- 20 - 

 

b/  przedłużenia  ważności  licencji  Polskiego  Związku  Łuczniczego   na  następny   
okres, należy  wysłać - dostarczyć  do  biura PZŁucz tylko w wersji  oryginalnej  na  

obowiązujących   drukach według  załączonych  wzorów   na  adres: 
    Polski  Związek  Łuczniczy; ul. Oleandrów  6,  0 0—6 2 9   Warszawa. 
 

    U w a g a:   zawodnik, klub  sportowy,  sędzia, trener, posiadający już  licencję 
uprzednio przyznaną  przez Polski  Związek  Łuczniczy ,   jeżeli    nie   przedłuży     jej  

ważności  na  kolejny — następny  rok ,   to  w  przypadku  minimum  rocznej  przerwy  
ma  obowiązek   rozpocząć   procedurę  przyznania  nowej licencji   /  tj.  składa  
stosowny   druk   PZŁucz -  wniosek  o  przyznanie  nowej  licencji /.  

§ 8. 
Licencja  Polskiego Związku Łuczniczego  po  złożeniu  stosownego  wniosku  zostanie  

przyznana  zawodnikowi/ dotyczy to  nowego  wniosku  składanego  po  raz  pierwszy /,   
jak  również  ważność  licencji   zawodnika zostanie   przedłużona  na  następny  okres  
pod  warunkiem,   że  klub  sportowy,  którego  członkiem  jest zawodnik – 

wnioskodawca     posiada    aktualnie   ważną    na   dany   rok    licencję    klubu  
sportowego w  Polskim  Związku  Łuczniczym. Warunek   ten   nie   dotyczy   

zawodnika   niezrzeszonego. 
§ 9. 

W  przypadku  złożenia  wniosku  o  przedłużenie  ważności  licencji  przez:  

zawodniczkę,  sędzinę, trenerkę, która  w  międzyczasie  zmieniła  nazwisko / zmiana  
stanu  cywilnego – zamążpójście /  należy  obowiązkowo podać  we   wniosku  również  

nazwisko  poprzednie. 
§ 10. 

W  przypadku zmiany   przez   zawodnika   przynależności   klubowej   należy   ten    

fakt  obowiązkowo udokumentować  dołączając  do  wniosku  licencyjnego  dokument  
stwierdzający  uzyskanie  zwolnienia z  poprzedniego  klubu   /  w  tym  przypadku  

może  to  być  poświadczona  kserokopia  dokumentu /.  
§ 11. 

Sam   fakt   wysłania — dostarczenia   do   Polskiego  Związku  Łuczniczego   

stosownego  wniosku /  obowiązuje   tylko   wersja   oryginalna   na  obowiązującym  
wzorze  druku  PZŁucz /  o  przyznanie nowej  licencji  lub  wniosku  o  przedłużenie  

ważności  licencji  na  następny  okres  i  uiszczenie związanej z  tym opłaty  nie  będzie  
w  żadnym  przypadku  dowodem,  że  nowa  licencja  została  już  przyznana  lub 
przedłużona  została  już  jej  ważność  na  następny  okres.  

Dopiero  rozpatrzenie  wniosku  przez  Komisję  Sportowo - Licencyjną  Polskiego  
Związku  Łuczniczego i pozytywna  decyzja  będzie dowodem  że:   zawodnik,   klub  

sportowy,   sędzia,   trener  posiada  na dany   okres  ważną  licencję  Polskiego  
Związku  Łuczniczego.  

§ 12. 

Fakt  uiszczenia  we  właściwej  wysokości  i  formie  opłaty  związanej  z  wnioskiem  
o  przyznanie  licencji i wnioskiem o przedłużenie ważności licencji  na  następny  okres  

stwierdza   tylko  Główny Księgowy PZŁucz.  
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§ 13. 
Wnioskodawca   / zawodnik,  klub  sportowy,  sędzia,  trener /    wysyłając -

dostarczając  do  Polskiego Związku  Łuczniczego  wniosek  o  przyznanie  licencji  lub  
wniosek  o  przedłużenie  ważności  licencji  na następny  okres    ma   obowiązek : 
a/ stosować  tylko  aktualnie  obowiązujący  druk  wniosku - wzór  PZŁucz 

b/ wniosek  sporządzić  poprawnie  i  rzetelnie  pod  względem  formalnym   
i  merytorycznym  podając w  nim  wszystkie  wymagane  dane,     

c/ wypełnić  czytelnie  i  dokładnie  wszystkie  rubryki  w  aktualnie  obowiązującym  
wzorze   wniosku,     
d/ w  przypadku  wniosku o  przyznanie  nowej  licencji  równocześnie  do  wniosku  

dołączyć  wszystkie wymagane   załączniki,      
e/ uiścić   wymaganą   opłatę   licencyjną.  

Nie  zastosowanie  się chociaż   do  jednego  z  wyżej  wyszczególnionych   
obowiązków - wymogów bezwzględnie  oznaczać  będzie,  że  wniosek  nie  zostanie  
uwzględniony  tj.  pozostanie  bez  rozpatrzenia do  czasu  usunięcia  przez  

wnioskodawcę  wszystkich  stwierdzonych  nieprawidłowości  i  braków.  
§ 14. 

Aktualnie  obowiązujące  wzory – druki  wniosków  / 8  sztuk /  stanowią  integralną 
część niniejszego  regulaminu.  

§ 15. 

Polski  Związek  Łuczniczy   upoważnia  Zarządy  poszczególnych  Okręgowych  
Związków  Łuczniczych   do przyznawania  licencji  zawodnika  i  wykonywania  

innych  czynności  przewidzianych  w  tym   zakresie w  niniejszym  regulaminie   
w  stosunku  do  wnioskodawców  ze  swojego  terenu  działania  pod  warunkiem, 
że  dotyczyć  to  będzie    tylko  wnioskodawców - zawodników  do  kategorii  młodzika  

włącznie  tj.  do  roku w  którym  wnioskodawca – zawodnik  ukończy    
15  lat. 

Zawodnik  kategorii  młodzik  starszy ,  który  będzie  chciał  kandydować  do  kadry  
narodowej  juniorów młodszych  na  I  półrocze  następnego  roku  musi   / startując    
w  zawodach  do  kadry  narodowej / posiadać  już  licencję  przyznaną  przez  Polski  

Związek  Łuczniczy.  
§ 16. 

Rozpatrywane  przez  Komisję  Sportowo - Licencyjną PZŁucz  będą  tylko  wnioski  
dotyczące  przyznania nowej  licencji  oraz  przedłużenia  ważności  licencji  na  
następny  okres - dotyczy:  zawodnik, klub  sportowy, sędzia,  trener,  które  do  

Polskiego  Związku  Łuczniczego  zostaną  wysłane  - dostarczone   w  oryginale  
/ obowiązuje  tylko  oryginał  wniosku./ 

W  żadnym   przypadku    nie  będą  uwzględniane – rozpatrywane  /  pozostaną  bez  
rozpatrzenia /   wnioski licencyjne  przysłane - dostarczone  do Polskiego  Związku  
Łuczniczego w  formie  na  przykład   jako: 

faks,  kserokopia,  e-mail,   zgłaszane  telefonicznie,  jak  również  wszelkiego  rodzaju  
zapewnienia - obietnice, że  wniosek  zostanie dopiero   wysłany - dostarczony. 
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§ 17. 
Komisja  Sportowo - Licencyjna  Polskiego  Związku  Łuczniczego  przyznaje  nowe  

licencje, przedłuża  ważność licencji  na  następny  okres  /  dotyczy:  zawodnik,  klub  
sportowy,  sędzia,  trener /,  oraz  prowadzi  ewidencję aktualnie   ważnych   licencji.  
Całość  dokumentacji  dotyczącej  licencji  /  wnioski, załączniki  i  inne  dokumenty /  

znajdują  się  w  biurze Polskiego  Związku  Łuczniczego.  
 

§ 18. 
Wykaz  aktualnie  ważnych  licencji  Polskiego  Związku  Łuczniczego  /  zawodnik,  
klub  sportowy,  sędzia, trener /   będzie  podawany  do  wiadomości  i  stosowania  na  

stronie  internetowej  Polskiego  Związku Łuczniczego: www.archery@archery.pl 
                                  Zakładka:   Komisja   Sportowo - Licencyjna. 

§ 19. 
Licencja  nie  zostanie  przyznana, jak  również  ważność  licencji  na  następny  okres  
nie   zostanie przedłużona, jeżeli  we  wniosku  o  jej  przyznanie  lub  przedłużenie   

wnioskodawca  poda  nieprawdziwe  dane.  
§ 20. 

Ważność  licencji  zostanie  unieważniona  jeżeli  właściwy  organ  dyscyplinarny  
PZŁucz  podejmie   w  tym zakresie  prawomocną   decyzję  dyscyplinarną.  

§ 21. 

Ustala   się   następującą   i   bezwzględnie  obowiązującą   zasadę   w  sprawie  terminu  
rozpatrzenia przysłanego - dostarczonego  do  Polskiego  Związku  Łuczniczego  

wniosku  o  przyznanie nowej  licencji oraz wniosku  o  przedłużenie  ważności  licencji   
na  następny  okres: 
a/ Wniosek  zostanie  rozpatrzony  przez  Komisję  Sportowo - Licencyjną  Polskiego  

Związku  Łuczniczego w  terminie   do  30  dnia   po  dacie  przysłania - dostarczenia  
wniosku  do  biura  PZŁucz,  

b/ W  przypadku  wysłania  wniosku licencyjnego do  Polskiego  Związku  
Łuczniczego: data  stempla  pocztowego  na  kopercie  oznaczać  będzie  tylko  datę  
wysłania  wniosku,  natomiast bieg  terminu  do  rozpatrzenia  wniosku  nastąpi  dopiero  

od  następnego  dnia  po  otrzymaniu  wniosku przez biuro  Polskiego  Związku  
Łuczniczego  / data  wpływu /.  

c/ W  przypadku  dostarczenia  wniosku  licencyjnego  do  siedziby - biura  Polskiego 
Związku  Łuczniczego bieg  terminu  do  rozpatrzenia  wniosku  nastąpi  od  następnego  
dnia  po  otrzymaniu wniosku / data  wpływu /.  

d/ W  przypadku  gdy  Polski  Związek  Łuczniczy  otrzyma  przedmiotowy  wniosek  
licencyjny lecz  nie  będzie jednoczesnego  stwierdzenia  przez  księgowość  Polskiego  

Związku  Łuczniczego  faktu  o  uiszczeniu  we właściwej  formie  i  kwocie  opłaty  
związanej z  wnioskiem  /  § 12 regulaminu / ,   to   bieg   terminu  do rozpatrzenia   
wniosku  nastąpi  dopiero  od następnego  dnia po  dokonaniu  przez  wnioskodawcę 

należnej  opłaty - stwierdza  księgowość  PZŁucz,  
e/ W  przypadku  stwierdzenia   w  otrzymanym  wniosku  licencyjnym  

nieprawidłowości lub braków wymienionych  w § 7—10,  § 13,  § 16 ,§ 19, to  bieg  
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terminu do rozpatrzenia  wniosku nastąpi  dop iero  od następnego  dnia  po  usunięciu  

przez  wnioskodawcę  wszystkich  stwierdzonych  nieprawidłowości i braków.  
§ 22. 

Prawo    interpretacji  niniejszego  regulaminu  przysługuje   Zarządowi  Polskiego  

Związku   Łuczniczego i Komisji  Sportowo - Licencyjnej  PZŁucz.  

Wzory wniosków licencyjnych 
U W A G A : wniosek  należy  wypełnić  czytelnie  dużymi  literami.  

   W N I O S E K  o  przyznanie    licencji     klubu     sportowego      

w    Polskim     Związku     Łuczniczym .  
 

Pełna  nazwa  klubu  sportowego  zgodna  ze  statutem  klubu:     
__________________________________________ 

Adres klubu:________________________________ 
Numer  telefonu:                                                               Adres   
email:_________________________________________ 

Do   wniosku   załączono : 
 1.Potwierdzony  odpis  aktualnego  Statutu.  

 2.Aktualny  wyciąg  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  lub  z  ewidencji  właściwej  
dla  formy  organizacyjnej klubu    sportowego.  
 3.Kopię   dowodu   uiszczenia  opłaty  licencyjnej  do  PZŁucz.  

ZOBOWIĄZANIE . 
Składając   niniejszy   wniosek   o   przyznanie   licencji   klubu   sportowego     

w  Polskim  Związku  Łuczniczym, Klub    zobowiązuje  się  do  przestrzegania  statutu  
i  regulaminów    Polskiego   Związku   Łuczniczego i  międzynarodowych  organizacji  
łuczniczych,  w  tym  także  do  poddania  się  odpowiedzialności  dyscyplinarnej.  

Klub  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego    zgłaszania  wszelkich  zmian  w  statucie  
klubu  i  danych  podanych w niniejszym   wniosku. 

Pieczęć  klubu  sportowego:____________________  
Data:________________________________________ 
Czytelne   podpisy   dwóch   osób upoważnionych    do  reprezentowania  

klubu   sportowego:   
D  E  C  Y  Z  J  A __ 

Komisji  Sportowo - Licencyjnej  Polskiego  Związku  Łuczniczego:___________ 
Podpis  Przewodniczącego i  Data  decyzji:                                                                               
Komisji  Sportowo - Licencyjnej. 

 

U W A G A :  wniosek   należy   wypełnić   czytelnie   dużymi   literami . 

W  N  I  O  S  E  K_o    przedłużenie    ważności   licencji   klubu   sportowego  
w    Polskim    Związku    Łuczniczy 
              n  a      r  o  k : ____________________ 
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              Numer  licencji  klubu  sportowego  w  Polskim  Związku  Łuczniczym:___   

Pełna  nazwa   klubu  sportowego   zgodna  ze  statutem   klubu:________  
Adres  klubu:____________________________________ 
Numer  telefonu:____________________________Adres   

email:__________________________________________ 
Do  wniosku  załączono:     kopię  dowodu   uiszczenia   opłaty   licencyjnej  do  

PZŁucz.  
Klub    składając     wniosek   o   przedłużenie   ważności   licencji   klubu  sportowego  
w  Polskim  Związku  Łuczniczym   zobowiązuje   się   do    przestrzegania    statutu   

 i   regulaminów     Polskiego     Związku    Łuczniczego oraz   międzynarodowych  
organizacji   łuczniczych,   w   tym  także   do  poddania   się   odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. Klub  zobowiązuje   się  do   niezwłocznego   zgłaszania  wszelkich 
zmian  w   statucie  klubu   i   danych    podanych w  niniejszym  wniosku.  
 

Pieczęć  klubu  sportowego:____________________  
Data: _____________________________________  

Czytelny   podpis   osoby  upoważnionej  do reprezentowania   klubu   sportowego:__  
______________________________________________________________________ 
D  E  C  Y  Z  J  A Komisji  Sportowo - Licencyjnej   Polskiego   Związku  Łuczniczego 

:___________________________________________ 
Data  decyzji: Podpis    Przewodniczącego Komisji  Sportowo - Licencyjnej. 

 

U W A G A:      wniosek    należy   wypełnić   czytelnie    dużymi   literami .       
           

 W  N  I  O  S  E  K o przyznanie     licencji     zawodnika      w    Polskim     Związku    
Łuczniczym . 

Nazwisko   i    imię :________          _____ 
Pełna  data  urodzenia:___                 Numer   P E S E L:____________________ 
Adres  zamieszkania:____________________________________________ 

Numer    telefonu:     ___________________________________________ 
Do   wniosku    załączono: 

       1   fotografię    /   na  odwrocie   należy  podać  nazwisko  i  imię  wnioskodawcy /.  
       Kopię   dowodu   uiszczenia   opłaty   licencyjnej   do   PZŁucz.  
Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  statutu  i  regulaminów  Polskiego  Związku  

Łuczniczego,  oraz  międzynarodowych organizacji   łuczniczych,   w  tym  także  do  
poddania  się  odpowiedzialności  dyscyplinarnej.    Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  

moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  mojego  udziału  we  współzawodnictwie  
sportowym. 
Data:_______________________   

Własnoręczny ,  czytelny   podpis    wnioskodawcy:  
_____________________________________________________________________ 
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 Z G O D A :   przedstawiciela   ustawowego,   opiekuna  prawnego   lub   opiekuna  

faktycznego   w  przypadku, gdy   osoba   wnioskodawcy  jest   jeszcze   niepełnoletnia,   
to  jest    nie    ukończyła  jeszcze   1 8  roku  życia.  

Ja   niżej   podpisany / na :  ________________________________________ 
wyrażam     zgodę    na  uprawianie   łucznictwa    przez:_________________ 
Data:  _________________________ 

Własnoręczny ,  czytelny  podpis  osoby  wyrażającej  zgodę:  
_____________________________________________________________________ 

Stwierdza  się,  że  wnioskodawca:_________________________________________ 
jest   zawodnikiem/ zawodniczką  aktualnie  zrzeszonym/                                               
w klubie sportowym:__                                                 _    

Pieczęć   klubu    sportowego: ____________________  
Data: _____________________________ 

Czytelny  podpis   osoby   upoważnionej do reprezentowania   klubu :________ 
______________________________________________________________________                                                                                        
D  E  C  Y  Z  J  A  Komisji  Sportowo - Licencyjnej   Polskiego  Związku  Łuczniczego 

:  _______________________________________ 
Data  decyzji: Podpis    Przewodniczącego Komisji  Sportowo - Licencyjnej. 

 U  W  A  G  A :    wniosek   należy   wypełnić   czytelnie   dużymi    literami.          
                                               
W  N  I  O  S  E  K_ o   przedłużenie     ważności   licencji    zawodnika   w    Polskim   

Związku   Łuczniczym n a  r o k :_____________________ 

Klub   sportowy    /  podać  pełną  nazwę  klubu sportowego/:_____________________  

przedstawia   zbiorczy  wniosek  członków  klubu  o  przedłużenie   ważności  licencji  
zawodnika  w  Polskim  Związku Łuczniczym   i   jednocześnie   potwierdza, że   niżej   
wyszczególnione   osoby   wyraziły   na   piśmie   zgodę   na przetwarzanie  swoich  

danych   osobowych   dla  potrzeb   ich   udziału  we  współzawodnictwie  sportowym.  
Do wniosku załączono: kopię    dowodu   uiszczenia   opłaty   licencyjnej  do   PZŁucz.  

Pieczęć  klubu  sportowego :_____________________ 
Data : _______________________________ 
Czytelny   podpis  osoby  upoważnionej   do  reprezentowania  klubu:______________ 

 

Nazwisko i imię, zawodnika/nazwiska należy wpisać 
w kolejności alfabetycznej/ 

Rok 
urodzenia   

 Numer licencji 
w PZŁucz 

   

   

   

 

D  E  C  Y  Z  J  A  Komisji   Sportowo - Licencyjnej    Polskiego   Związku  
Łuczniczego :______________________________________  

Data   decyzji: Podpis    Przewodniczącego Komisji   Sportowo - Licencyjnej. 
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 U W A G A :  wniosek   należy   wypełnić   czytelnie   dużymi   literami .  
 

W  N  I  O  S  E  K o przyznanie licencji sędziego w Polskim  Związku Łuczniczym .  
Nazwisko   i   imię :____________________________________________  
Posiadam   aktualnie    klasę  sędziowską   / podać  słownie / : __________ 

Pełna   data   urodzenia:  _______________Numer   P E S E L:          ____ 
Adres   zamieszkania:       ______________________________________ 

Województwo:______________________ Numer  telefonu:   ________ 
Do     wniosku     załączono : 
a/    1   fotografię  / na  odwrocie   należy    podać   nazwisko  i  imię    wnioskodawcy /.  

b/   Potwierdzony   odpis   zaświadczenia   o   ukończeniu   kursu  sędziowskiego   
w  dyscyplinie   sportu   łucznictwo.  

c/   Kopię    dowodu   uiszczenia   opłaty   licencyjnej   do   PZŁucz.  
 
Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego  

Związku Łuczniczego, oraz międzynarodowych organizacji łuczniczych, w tym także  
do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb mojego  
udziału we współzawodnictwie sportowym. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność  
do czynności prawnych i w pełni korzystam z praw publicznych. 

Data: ____________________________________ 
Własnoręczny  ,  czytelny   podpis   wnioskodawcy:________________________  

_____________________________________________________________________                                                                                       
D E C Y Z J A Komisji  Sportowo - Licencyjnej   Polskiego   Związku   Łuczniczego :_     
Data decyzji: Podpis Przewodniczącego Komisji  Sportowo--Licencyjnej 

                                                        
 U W A G A :   wniosek   należy   wypełnić   czytelnie   dużymi  literami .    

W  N  I  O  S  E  K o przedłużenie ważności licencji sędziego w Polskim Związku    
Łuczniczym  n  a  r  o  k : _____________________ 

Numer licencji sędziego w PZŁucz :_____________ 

 Nazwisko    i   imię :  _________________________  
Posiadam   aktualnie  klasę  sędziowską   / podać  słownie / : ____________________ 

Adres    zamieszkania:   ________________________________________________ 
Województwo :_______________________________Numer  telefonu:  _________ 
Do   wniosku    załączono: kopię  dowodu uiszczenia  opłaty   licencyjnej do  PZŁucz 

Składając   niniejszy   wniosek   o   przedłużenie  ważności  licencji  sędziego  
w  Polskim  Związku  Łuczniczym, jednocześnie  wyrażam   zgodę  na  przetwarzanie  

moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  mojego  udziału we  współzawodnictwie  
sportowym. Oświadczam,  że  posiadam  pełną  zdolność  do  czynności   prawnych  
i w  pełni  korzystam  z  praw  publicznych.  

Data :  _________________________________ 
Własnoręczny, czytelny  odpis   wnioskodawcy: ____________________________ 

______________________________________________________________________ 
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D E C Y Z J A  
Komisji   Sportowo - Licencyjnej    Polskiego  Związku  Łuczniczego :______  

Data     decyzji: Podpis Przewodniczącego Komisji Sportowo--Licencyjnej 
 

U  W  A  G  A :   wniosek   należy   wypełnić   czytelnie  dużymi    literami.    
W N I O S E K o przyznanie  licencji trenera  w Polskim  Związku Łuczniczym.  
Nazwisko   i   imię : ________________________________________________  

Pełna  data  urodzenia:_______________  Numer   P E S E L:_______________ 
Posiadam  aktualnie   tytuł   trenera  łucznictwa  klasy / podać  słownie/:_______ 

Posiadam   dyplom  trenera  wydany  przez  Polski  Związek  Łuczniczy.   Numer  
dyplomu: _______________________ 
Adres   zamieszkania:  ___________________________________________ 

Województwo :  ____________________ Numer  telefonu :_____________ 
Do   wniosku   załączono: 

a/    1  fotografię      /  na  odwrocie  należy   podać   nazwisko  i  imię  wnioskodawcy /.  
b/   Potwierdzoną  kopię  dokumentu  stwierdzającego  posiadanie  kwalifikacji  
zawodowych   trenera  w  dyscyplinie sportu    łucznictwo.  

c/   Zaświadczenie  lekarskie   o   zdolności   do   wykonywania   obowiązków   trenera .  
d/   Kopię dowodu  uiszczenia  opłaty  licencyjnej  do  PZŁucz 

Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  postanowień   statutu  i  regulaminów   Polskiego  
Związku  Łuczniczego, oraz międzynarodowych organizacji  łuczniczych  w  tym  także   
do  poddania   się  odpowiedzialności  dyscyplinarnej.  

Wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  mojego  
udziału  we  współzawodnictwie sportowym. Oświadczam, że posiadam pełną  zdolność  

do czynności prawnych i w pełni korzystam z praw publicznych. 
Data: _____________________________ 
Własnoręczny,  czytelny   podpis  wnioskodawcy: ____________________________  

______________________________________________________________________ 
D  E  C  Y  Z  J  A  Komisji Sportowo - Licencyjnej Polskiego Związku Łuczniczego: 

     Data  decyzji: Podpis   Przewodniczącego Komisji  Sportowo--Licencyjnej 
              
  U  W  A  G  A :    wniosek   należy   wypełnić   czytelnie   dużymi  literami._  

W  N  I  O  S  E  K  o przedłużenie ważności licencji trenera w Polskim Związku   
Łuczniczym  na rok: ____________________ 

Numer licencji trenera w PZŁucz :__________ 
Nazwisko   i  imię :  _____________________  
Posiadam   aktualnie  tytuł  trenera  łucznictwa  klasy    / podać  słownie / : __________  

Posiadam   dyplom  trenera  wydany  przez  Polski Związek Łuczniczy:   Numer   
dyplomu : _______________________ 

Adres zamieszkania:____________________________________________________  
Województwo :_____________  Numer  telefonu:____________________________  
Do wniosku załączono: kopię dowodu  uiszczenia opłaty licencyjnej do PZŁucz.  
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Składając   niniejszy   wniosek   o  przedłużenie  ważności   licencji   trenera    
w  Polskim  Związku   Łuczniczym,  jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  
moich  danych  osobowych   dla  potrzeb  mojego   udziału we   współzawodnictwie    

sportowym.   Oświadczam, że  posiadam  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych 
i   w  pełni  korzystam  z  praw  publicznych.  

 Data:   __________________________________ 
Własnoręczny  ,  czytelny  podpis   wnioskodawcy: ____________________________ 
_____________________________________________________________________ 

D  E  C  Y  Z  J  A Komisji Sportowo - Licencyjnej  Polskiego Związku Łuczniczego:_        
Data  decyzji: Podpis Przewodniczącego Komisji  Sportowo--Licencyjnej                                                           

Halowe Mistrzostwa Polski  
 
XXXII Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów 

Halowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych 
VII Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
XXIX  Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów 

XXIV  Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
IV Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików 
Cel zawodów: 

Wyłonienie Halowych Mistrzów Polski Seniorów, Niepełnosprawnych, 

Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów młodszych, młodzików na 2014 rok. 
Ocena poziomu sportowego czołówki krajowej. 
Termin i miejsce zawodów: 

Seniorzy – 15-16.02.2014  -  Zamość; 
Niepełnosprawni – 29.03.2014 - Żywiec 

Juniorzy i Młodzieżowcy -  8-9.03.2014  -  Milówka. 
Juniorzy młodsi – 15-16.03.2014  -  Dąbrowa Tarnowska. 
Młodzicy – 22-23.03.2014 - Zgierz 

Organizator: 

Polski Związek Łuczniczy, KS „Agros” Zamość, Start Bielsko Biała, LKS „Łucznik” 

Żywiec, LKS „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska, KS „Boruta” Zgierz. 
Uczestnictwo: 

Prawo startu w zawodach mają: 

w kategorii seniorów zawodnicy urodzeni w roku 1996 i starsi zgłoszeni przez kluby 
lub indywidualnie (zawodnicy nie stowarzyszeni),  

w kategorii niepełnosprawnych zawodnicy urodzeni w roku 1996 i starsi zgłoszeni 
przez kluby lub indywidualnie (zawodnicy nie stowarzyszeni),  
w kategorii młodzieżowców zawodnicy rocznika 1991-1993 zgłoszeni przez kluby lub 

indywidualnie - (zawodnicy nie stowarzyszeni),  
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w kategorii juniorów zawodnicy rocznika 1994-1996 zgłoszeni przez kluby lub 
indywidualnie - (zawodnicy nie stowarzyszeni),  

w kategorii juniorów młodszych zawodnicy rocznika 1997 i 1998 zgłoszeni przez kluby 
lub indywidualnie (zawodnicy nie stowarzyszeni) oraz zawodnicy ostatniego rocznika  
 z kategorii młodzika – tj. 1999. 

w kategorii młodzików zawodnicy rocznika 1999, 2000, 2001 zgłoszeni przez kluby lub 
indywidualnie (zawodnicy nie stowarzyszeni).  

 
Konkurencje: 

Indywidualna Runda w Hali,  

junior młodszy – tarcza 40cm pełna,  
młodzik – tarcza 40cm pełna,  

młodzik młodszy – tarcza 60cm  pełna. 
-     runda kwalifikacyjna - 60 strzał na 18 m.  
- rundy eliminacyjne (do 32 najlepszych) i finałowe, 

- strzelanie pojedynków setowych wg regulaminu, 
- zespołowa i mikstowa Runda w Hali jest strzelana setowo do 5 punktów, 

-  runda kwalifikacyjna w oparciu o wyniki kwalifikacji indywidualnych,  
- rundy eliminacyjne z udziałem do 16-tu najlepszych zespołów po rundzie 
kwalifikacyjnej, 

Konkurencja mikstów w Hali,  
- konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu 

(oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe). 
Po rundzie kwalifikacyjnej na odległości 18 metrów wyłonionych zos tanie do 16-stu 
najlepszych mikstów według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych 

do zawodów, maksimum 3 miksty z jednego klubu. 
Do strzelań eliminacyjnych od 1/8 finału awansują: miksty ze zgłoszonych klubów 

- maksymalnie do 3-ech mikstów z jednego klubu na podstawie sumy najlepszych 
wyników zawodniczki i zawodnika po rundzie kwalifikacyjnej. 
Pojedynki w rundzie eliminacyjnej z odległości 18 metrów.  

W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 strzały w jednym 
secie do rozstrzygnięcia pojedynku. W przypadku uzyskania remisu 4 pkt.- 4 pkt. 

zarządza się strzelanie barażowe po jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  
 
Kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu głównemu 

zespoły  3/4-osobowe i miksty - ilość zespołów dowolna, miksty klubowe w rundzie 
eliminacyjnej i finałowej do 3-ech najlepszych z rankingu, prawo zmiany składów 

przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekipy, który zgłasza pisemnie sędziemu 
głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną, ewentualna zmiana składu nie 
powoduje zmiany w rankingu po rundzie kwalifikacyjnej. 

Klasyfikacja: 

Indywidualna - oddzielnie dla zawodniczek i zawodników w konkurencji I.R. w Hali  

w łukach olimpijskich i bloczkowych. 
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Zespołowa klubów - oddzielnie dla zawodniczek i zawodników w konkurencji Z.R.  
w Hali w łukach olimpijskich i bloczkowych. 
W indywidualnej rundzie eliminacyjnej może brać udział do 32 najlepszych 

zawodników z rundy kwalifikacyjnej.  
W zespołowej rundzie eliminacyjnej może brać udział do 16 najlepszych zespołów 

 z rundy kwalifikacyjnej.  
W konkurencji mikst może brać udział do 16 najlepszych mikstów klubowych  
z rundy kwalifikacyjnej 

- oddzielnie w konkurencji łuków olimpijskich i bloczkowych. 
Tytuły i wyróżnienia: 

(dotyczy klasyfikacji łuków olimpijskich i bloczkowych). 
Zawodniczce/zawodnikowi za zajęcie pierwszego miejsca nadaje się tytuł Halowej 
Mistrzyni Polski względnie Halowego Mistrza Polski Seniorów, Juniorów, 

Młodzieżowców, Juniorów Młodszych, Młodzików na rok 2014. 
Za zajęcie miejsca I – IV w każdej kategorii wiekowej zawodniczki i zawodnicy 

otrzymają medale odpowiednio złote, srebrne i dwa brązowe, a za miejsca I – VIII 
dyplomy. 
Za zajęcie II-ego i dwóch III-ich miejsc nadaje się odpowiednio tytuły V-ce i II V-ce 

Mistrzów Polski w odpowiedniej kategorii wiekowej. 
Zespołom za zdobycie I miejsca w każdej kategorii wiekowej w konkurencji 

Zespołowej Halowej Rundy FITA zostaną nadane tytuły Zespołowego Mistrza Polski  
w Hali na rok 2014  za miejsca II i III odpowiednio tytuły Zespołowego V-ce i II-gich 
V-ce Mistrzów Polski w Hali na rok 2014 

Za miejsca I – III w ZR FITA zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale odpowiednio 
złote, srebrne i brązowe 3 lub 4 osobowe zespoły a za miejsca I - VIII dyplomy, 

trenerzy klubowych medalistów otrzymują medale.  
Miksty – tytuły i medale jak wyżej.  
Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziowskiej 
(do trzech sędziów) pokrywa powołujący PZŁucz, pozostałe koszty związane  

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.  
- opłata startowa od 1-go zawodnika w HMP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów 
wynosi 70zł. 

- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 
uczestnika zawodów rangi MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów w kwotach :  

kategoria internat/schronisko – 75zł 
kategoria hotel – 90zł 
- opłata startowa od 1-go zawodnika w HMP Juniorów mł., Młodzików wynosi 30zł.  

- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 
uczestnika zawodów rangi MP Juniorów mł., Młodzików w kwotach :  

kategoria internat/schronisko – 70zł 
kategoria hotel – 85zł 
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Zgłoszenia: 

Kluby zgłaszają zawodniczki / zawodników do zawodów poprzez AZZ  

w nieprzekraczalnym terminie określonym w AZZ. Brak zgłoszenia  

w podanym terminie oznacza brak możliwości udziału w zawodach.  

Inne postanowienia: 
Czas trwania 3-strzałowej serii ustala się na 120 sekund z wyjątkiem rozgrywek 

finałowych strzelanych naprzemiennie. Na przemian zawodnicy strzelają tylko  
w finałach o I miejsce - czas na jeden strzał - 20 sekund. 

We wszystkich kategoriach wiekowych objętych programem Halowych Mistrzostw 
Polski przyznane zostaną tytuły pod warunkiem udziału w rywalizacji: 
indywidualnej, – co najmniej pięciu zawodniczek lub zawodników z trzech klubów,  

zespołowej, – co najmniej trzech drużyn z różnych klubów.  
W rywalizacji drużyn zestaw dwóch tarcz zawieszamy p ionowo minimum 25 cm od 

siebie. W przypadku barażu drużynowego – zestaw tarcz jest zawieszany pionowo. 
W indywidualnej halowej rundzie eliminacyjnej startować może maksymalnie 32 
zawodników w danej kategorii.  

LXXVIII  Mistrzostwa Polski Seniorów 
 

1. Termin zawodów: 28-29.09.2014. 
 

2. Miejscowość: Dobczyce 
 
3. Organizator: Polski Związek Łuczniczy, Małopolski Okręgowy Związek Łuczniczy,  

MGOKiS "Dobczyce". 
  Osobą odpowiedzialną bezpośrednio za organizację zawodów jest 

Krzysztof Włosik. 

     

4. Uczestnictwo:  

    do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni przez kluby sportowe zawodnicy 
urodzeni w roku 1993 i starsi, posiadający minimum II klasę sportową.  

 

5. Konkurencje 
a) Indywidualna Olimpijska Runda WA : 

 oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe 
 Runda kwalifikacyjna – WA 1440: 

 seniorki - 70,60,50,30m., 
 seniorzy - 90,70,50,30m. 
 W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. 

 Pojedynki: strzelanie z odległości 70 metrów.  
Łuki bloczkowe - runda kwalifikacyjna – 2 x 50; runda eliminacyjna na 

odległości 50m. 
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b) Zespołowa Olimpijska Runda WA – skład zespołu  klubowego, 3 - 4 osobowego, 
  oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe.  

  W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 16 zespołów.  
 Pojedynki zespołów odbywają się systemem setowym: strzelanie z odległości 70 

metrów do 5 pkt., łuki bloczkowe systemem punktowym– 50m. 

c) Konkurencja mikstów: 
        oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe, miksty łuków bloczkowych strzelają 

na odległość 50 metrów.  
- konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu 
(oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe).  

 Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 16-stu najlepszych mikstów 
według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów, do 3-ech 

mikstów z jednego klubu. 
Do strzelań eliminacyjnych od 1/8 finału awansują: miksty ze zgłoszonych klubów  
- maksymalnie do 3-ech mikstów z jednego klubu na podstawie sumy najlepszych 

wyników zawodniczki i zawodnika po rundzie kwalifikacyjnej.  
Pojedynki w rundzie eliminacyjnej z odległości 70 metrów. 

W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 strzały w jednym 
secie do rozstrzygnięcia pojedynku, czyli 5 punktu. W przypadku remisu 4 pkt.- 4 pkt. 
zarządza się strzelanie barażowe po jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  

 
 Kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu 

głównemu zespoły  3/4-osobowe i miksty /ilość zespołów dowolna, miksty klubowe  
w rundzie eliminacyjnej i finałowej maksymalnie 3  najlepsze z rankingu. Prawo zmiany 
składów przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekipy, który zgłasza pisemnie 

sędziemu głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną, ewentualna zmiana składu 
nie powoduje zmiany w rankingu po rundzie kwalifikacyjnej.  

d) Strzelania specjalne z odległości 15 metrów, do sylwetki „Kura” dla Mistrzów  
i trzech V-ce Mistrzów Polski - oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe.  

 

6. Klasyfikacja - oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe. 
 a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda WA 

 b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda WA 
 c) Miksty: pojedynkowa runda WA 
 

7. Tytuły i wyróżnienia - oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe.  
 a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda WA: 

  1 miejsce – Tytuł Mistrza Polski Seniorów na rok 2014. 
  2 miejsce –  Tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2014. 
  półfinaliści - 2 Tytuły II-go V-ce Mistrza Polski Sen. na rok 2014. 

  Medale-odpowiednio złoty, srebrny, brązowe,  
Nagrody finansowe/rzeczowe dla zawodników za miejsca: 1, 2, 3-3,  
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 Za miejsca 1-3 na poszczególnych odległościach w konkurencji FITA: medale  

  – odpowiednio złoty, srebrny, brązowy. Za miejsca 1 - 6 - dyplomy. 
 

Za miejsca 1 - 8 w konkurencji indywidualnej, mikstów, zespołowej zawodnicy 

otrzymują dyplomy,  
  

 b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 
  1 miejsce – Tytuł Zespołowego Mistrza Polski Sen. na rok 2014. 
  2 miejsce –  Tytuł Zesp. V-ce Mistrza Polski Sen. na rok 2014. 

  półfinaliści - 2 Tytuły Zesp. II-go V-ce M. Polski Sen. na rok 2014. 
Medale - zespoły 3 lub 4 osobowe - odpowiednio złoty, srebrny, brązowe 

oraz trenerzy klubowi drużyn medalistów.  
  Puchary dla zespołów medalistów. Dyplomy za miejsca 1- 8.  
 

   c) Konkurencja mikstów łuki olimpijskie, łuki bloczkowe: 
         1 miejsce –   Tytuł Mistrza Polski Seniorów  w mikście na rok 2014. 

  2 miejsce – Tytuł V-ce Mistrza Polski Sen. w mikście na rok 2014. 
          półfinaliści - 2 Tytuły Z. II-go V-ce MP Sen. w mikście na rok 2014. 
 Medale - miksty 2 osobowe - odpowiednio złote, srebrne, brązowe oraz 

trenerzy klubowi drużyn medalistów.  
         Puchary dla mikstów medalistów. Dyplomy za miejsca 1- 8.  

8. Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziowskiej 
(do trzech sędziów) pokrywa powołujący PZŁucz, pozostałe koszty związane  

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.  
- opłata startowa od 1-go zawodnika  wynosi 70zł.  

- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 
uczestnika zawodów  :  
kategoria internat/schronisko – 75zł 

kategoria hotel – 90zł 
9. Zgłoszenie do udziału w zawodach: 

 należy dokonać poprzez AZZ w terminie określonym w komunikacie 
organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego organizatora zawodów.             

Mistrzostwa Polski Seniorów OPEN  

1. Termin zawodów: 27-31.08.2014. 
2. Miejscowość: Zamość 

3. Organizator: Polski Związek Łuczniczy, Lubelski Okręgowy Związek Łuczniczy, KS 
"Agros" Zamość. 
  Osobą odpowiedzialną bezpośrednio za organizację zawodów jest  

Leszek Stempel. 

4. Uczestnictwo:  



 
Komunikat Polskiego Związku Łuczniczego nr 1/468/2014 

- 34 - 

 

    do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni przez kluby sportowe zawodnicy 
urodzeni w roku 1999 i starsi. 

5. Konkurencje 
a) Kobiety 70 m. runda kwalifikacyjna i eliminacyjna 
    60 m. runda kwalifikacyjna i eliminacyjna 

    50 m. runda kwalifikacyjna i eliminacyjna 
    30 m. runda kwalifikacyjna i eliminacyjna 

 Mężczyźni 90 m. runda kwalifikacyjna i eliminacyjna 
        70 m. runda kwalifikacyjna i eliminacyjna 
        50 m. runda kwalifikacyjna i eliminacyjna 

        30 m. runda kwalifikacyjna i eliminacyjna 
 W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. 

 Pojedynki: strzelane z każdej odległości po każdej rundzie kwalifikacyjnej  
w systemie setowym. Strzelanie finałów odbędzie się ostatniego dnia zawodów 
na rynku w Zamościu.  

b) Zespołowa Runda WA –skład zespołu  klubowego, 3 - 4 osoby, 
  W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 16 zespołów.  

  Pojedynki zespołów: strzelane na każdej rozgrywanej odległości  
  w systemie setowym do 5 pkt. 
c) Konkurencja mikstów (strzelana do 5 pkt.) 

       - konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu  
 Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 16-stu najlepszych mikstów 

według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów, 
maksimum 3 miksty z jednego klubu. 
Do strzelań eliminacyjnych od 1/8 finału awansują: miksty ze zgłoszonych klubów  

- maksymalnie do 3-ech mikstów z jednego klubu na podstawie sumy najlepszych 
wyników zawodniczki i zawodnika po rundzie kwalifikacyjnej.  

Pojedynki w rundzie eliminacyjnej na każdej rozgrywanej odległości. 
W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 strzały w secie do 
rozstrzygnięcia pojedynku. W przypadku remisu 4 pkt.- 4 pkt. zarządza się strzelanie 

barażowe po jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  
 Kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów na każdej odległości zgłasza 

pisemnie sędziemu głównemu zespoły  3/4-osobowe i miksty /ilość zespołów dowolna, 
miksty klubowe w rundzie eliminacyjnej i finałowej maksymalnie 3 najlepsze  
z rankingu. Prawo zmiany składów przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekipy, 

który zgłasza pisemnie sędziemu głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną, 
ewentualna zmiana składu nie powoduje zmiany w rankingu po rundzie kwalifikacyjnej.  

6. Klasyfikacja na każdej rozgrywanej w rundzie kwalifikacyjnej i eliminacyjnej 
odległości: 

 a) Indywidualnie: 

kobiety – 70, 60, 50, 30 metrów,  
mężczyźni – 90, 70, 50, 30 metrów,  

 b) Zespołowo:  
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kobiety – 70, 60, 50, 30 metrów,  
mężczyźni – 90, 70, 50, 30 metrów,  

 c) Miksty: 
kobiety – 70, 60, 50, 30 metrów,  
mężczyźni – 90, 70, 50, 30 metrów,  

7. Tytuły i wyróżnienia - oddzielnie na każdej rozgrywanej odległości. 

 a) Konkurencja indywidualna: 

  1 miejsce – Tytuł Mistrza Polski Seniorów OPEN na rok 2014. 
  2 miejsce –  Tytuł V-ce Mistrza Polski Sen. OPEN na rok 2014. 
  półfinaliści - 2 Tytuły II-go V-ce MP Seniorów OPEN na rok 2014. 

  Medale-odpowiednio złoty, srebrny, brązowe,  
Nagrody finansowe/rzeczowe dla zawodników wg możliwości 

bezpośredniego organizatora.    
 Za miejsca 1 - 6 w konkurencji indywidualnej, mikstów, zespołowej 
zawodnicy otrzymują dyplomy,  

 b) Konkurencja zespołowa: 
  1 miejsce – Tytuł Zesp. MP Seniorów OPEN na rok 2014. 

  2 miejsce –  Tytuł Zesp. V-ce MP Seniorów OPEN na rok 2014. 
  półfinaliści - 2 Tytuły Zesp. II-go V-ce MP Sen. OPEN na rok 2014. 

  Medale - zespoły 3 lub 4 osobowe - odpowiednio złoty, 

srebrny, brązowe oraz trenerzy klubowi drużyn medalistów.  
  Dyplomy za miejsca 1- 6.  

   c) Konkurencja mikstów łuki klasyczne: 
         1 miejsce –   Tytuł MP Seniorów OPEN w mikście na rok 2014. 
  2 miejsce – Tytuł V-ce MP Seniorów OPEN w mikście na rok 2014. 

          półfinaliści - 2 Tytuły II-go V-ce MP Sen. OPEN mikst na rok 2014. 
  Medale - miksty 2 osobowe - odpowiednio złote, srebrne, 

brązowe oraz trenerzy klubowi drużyn medalistów.  
         Dyplomy za miejsca 1- 6.  
8. Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziowskiej 
(do trzech sędziów) pokrywa powołujący PZŁucz, pozostałe koszty związane  

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.  
- opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 70zł.  
- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 

uczestnika zawodów  :  
kategoria internat/schronisko – 75zł 

kategoria hotel – 90zł 
9. Zgłoszenie do udziału w zawodach: 
 należy dokonać poprzez AZZ w terminie określonym w komunikacie 

organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego organizatora zawodów.   
10. Opłata startowa w wysokości 70 zł obowiązuje na każdej rozgrywanej odległości.  
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11. Zawodnicy zgłoszeni do udziału w zawodach mogą wystartować na wybranych 

dowolnie odległościach i konkurencjach            

Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraklasa  
kobiet i mężczyzn w sezonie 2014 

Cel zawodów  

Wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski w kategorii kobiet i mężczyzn – 

łuki olimpijskie. 
Umożliwienie dokonania oceny poziomu sportowego czołówki krajowej 

oraz skuteczności szkolenia klubowego w strzelaniu  Z.O.R.  WA 

Organizator  

Polski Związek Łuczniczy, Okręgowe Związki Łucznicze oraz Kluby - 

organizatorzy poszczególnych rund ligi.  
Zgłoszenia  

Termin zgłaszania drużyn do rozgrywek Ekstraklasy Łuczniczej Drużynowych 

Mistrzostw Polski upływa dnia 31. 03. 2014 r.  

Zgłoszenia pisemne należy kierować na adres PZŁucz.:  

ul. Oleandrów 6,  00-629 Warszawa. 
Kalendarz rozgrywek  

  

L.p. Runda Termin 
Ekstraklasa łucznicza  

Organizator / miejsce 

1. I runda 23.03.2014 „Obuwnik” – Prudnik 

2. II runda 13.04.2014 „Obuwnik” – Prudnik 

3. III runda 4.05.2014 „Strzelec” Legnica  

4. IV runda 01.06.2014 „Dąbrovia” Dąbrowa T.  

5. V runda 29.06.2014 „Łucznik” Żywiec 

6. VI runda 21.09.2014 „Łucznik” Żywiec 

 

Skład drużyny :  

Drużyna męska/żeńska Ekstraklasy Łuczniczej i I ligi składa się z 4 zawodników  
z dowolnych kategorii wiekowych. Drużyna musi przystąpić do każdego pojedynku 

w składzie czteroosobowym.  
W rozgrywkach DMP  – mogą startować zawodnicy rocznika 1999 i starsi.  

 

Uczestnictwo :  

Ekstraklasa Łucznicza – 11 drużyn klubowych z rankingu ekstraklasy mężczyzn  

z 2013 roku + zwycięzca I Ligi Mężczyzn oraz 12 drużyn 
klubowych z rankingu ekstraklasy kobiet z 2013 roku.  
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Opłaty : 

 Wpisowe do rozgrywek DMP kobiet i mężczyzn  wynosi 100 zł od drużyny. 

Termin wnoszenia opłat: do 31.03.2014 r. – przekazem pocztowym na adres 
PZŁucz lub przelewem: 

PKO BP S.A XV/0 Warszawa  

46 1020 1156 0000 7702 0066 7469 
Konkurencje: Ekstraklasa Łucznicza kobiet i mężczyzn.  

 W trakcie zawodów odbywa się strzelanie z odległości 70 metrów systemem 
setowym do 5 punktów w 4-osobowych zespołach wg regulaminu Z.O.R. WA 
„każdy z każdym” . Każdy z czterech zawodników drużyny  w każdym pojedynku 

musi oddać minimum jedną dwustrzałową serię. W każdej rundzie kolejność 
strzelań miedzy drużynami przybyłymi na zawody zostanie ustalona na podstawie 

wcześniejszego losowania, które przeprowadzi Sędzia Główny.  
Punktacja drużyn: dotyczy Ekstraklasy  

a) Za zwycięstwo w pojedynku z drużyną przeciwną drużyna otrzymuje 1 punkt,                          

za porażkę – 0 pkt.  
b) W pojedynku bez przeciwnika przyznaje się punkty bez względu czy drużyna  

jest, czy jej nie ma na zawodach. 
Klasyfikacja drużyn:  

W danej rundzie drużyny klasyfikowane są wg sumy uzyskanych punktów                                   

w bezpośrednich pojedynkach  rozegranych w ramach danej rundy - 1 punkt 

zwycięstwo, 0 punktów porażka .  

W przypadku uzyskania wyniku 4 pkt. – 4 pkt. przez dwie drużyny o zwycięstwie 
decyduje strzelanie barażowe – po 3 strzały każdej drużyny .  

Przy jednakowej ilości zdobytych punktów przez więcej niż jedna drużynę  

o kolejności w rundzie decyduje wynik bezpośredniego pojedynku.  
W przypadku gdy to nie daje rozstrzygnięcia o kolejności decyduje jednoczesny 

baraż tych drużyn na zakończenie zawodów rundy.  
Po każdej rundzie ligi ustalona zostanie kolejność drużyn, wg sumy punktów 

zdobytych w dotychczas rozegranych rundach.  

Końcową klasyfikację drużyn Ekstraklasy ustali Komisja Sportowa PZŁucz 
bezpośrednio po zakończeniu zawodów VI rundy.  

O końcowej klasyfikacji drużyn decyduje suma punktów uzyskanych w rundach. 
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów w końcowej klasyfikacji przez 

więcej niż jedna drużynę zarządza się dodatkowy, jednoczesny pojedynek 

barażowy między zainteresowanymi drużynami na zawodach VI rundy, który 
decyduje o kolejności drużyn (po trzy strzały każdej drużyny).  

Sędzia Główny ma obowiązek  w protokole zawodów z każdej rundy podawać 
pełny skład osobowy każdej drużyny.  

 

Awans i spadek  

 Zwycięzca I ligi K i I ligi M uzyskuje automatyczny  awans do Ekstraklasy 

Łuczniczej na sezon 2015.  
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 Z Ekstraklasy Łuczniczej automatycznie spada ostatnia drużyna po sześciu 

rundach rozgrywek, natomiast drużyna przedostatnia rozgrywa baraż  
w konkurencji 2 x 70m (4 zawodników) z drugą drużyną I ligi w terminie do 
14.10.2014 r., organizatorem zawodów jest drużyna I ligowa. Do Ekstraklasy 

Łuczniczej awansuje drużyna, która uzyska większą liczbę punktów na tarczy.  
 

Nagrody i wyróżnienia:  

Za zajęcie I-go miejsca w Ekstraklasie Łuczniczej zostanie nadany tytuł 
Drużynowego Mistrza Polski na rok 2014.  

Za zajęcie II-go miejsca zostanie nadany tytuł I-go V-ce Mistrza Polski na rok 
2014. 

Za zajęcie III-go miejsca zostanie nadany tytuł II-go V-ce  Mistrza Polski  na rok 
2014. 
Drużyny, które w końcowej klasyfikacji rozgrywek Drużynowych Mistrzostw 

Polski Ekstraklasa Łucznicza kobiet i mężczyzn zajmą miejsca 1-3 otrzymują 
medale - 4 zawodników i trener.   
Za miejsca od 1- 6 w końcowej klasyfikacji DMP przyznawane są puchary  

i dyplomy.  
Polski Związek Łuczniczy zabezpiecza medale, puchary i dyplomy.  

Drużyny, które w poszczególnych rundach Ekstraklasy Łuczniczej zajmą miejsca 
1-3 otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Organizatora z opłat 
startowych w niżej podanej wysokości nie mniejszej niż ( z zastrzeżeniem udziału 

w rundzie minimum 5 drużyn):  
 

  1. – 500 zł. 
  2. – 300 zł. 
  3. – 200 zł. 

  4. – 100 zł 

Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz 
1. Cel imprezy : 

– bezpośrednia rywalizacja zawodników pretendujących do reprezentacji 

kraju na wytypowane przez Dział Szkolenia PZŁucz  zawody międzynarodowe  

 

– podniesienie poziomu sportowego rywalizacji sportowej krajowej czołówki kobiet 

i mężczyzn w konkurencji WA 1440, 

 

– podniesienie poziomu sportowego, odporności psychicznej zawodników poprzez 

strzelanie systemem setowym „każdy z każdym” IORFITA   
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2. Termin i organizator zawodów : 

 21-23.03.2014 - Prudnik 

 11-13.04.2014 - Prudnik 
 02-04.05.2014 - Legnica 

 30.05-01.06.14 – Dąbrowa Tarnowska  
 27-29.06.2014 – Żywiec 
 

3. Program zawodów : 

piątek – runda kwalifikacyjna -  konkurencja WA 1440 + 2x70 m., 

sobota - runda kwalifikacyjna - konkurencja WA 1440 + 2x70m., 

niedziela – strzelanie rundy eliminacyjnej I.O.R. WA na odl. 70 metrów; 

 

4. Klasyfikacja: 

- łączny wynik punktowy z konkurencji 6 x 70 m będzie warunkiem utworzenia 

rankingu 8 najlepszych zawodników i zawodniczek.  

- w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów w konkurencji 2xWA 1440 

 + 4 x 70m. przez 2 lub więcej zawodników na miejscach 9 – 16 i niżej, odbędzie się 

baraż między zainteresowanymi po zakończeniu strzelania kwalifikacyjnego  

w drugim dniu zawodów w pojedynku setowym na odległości 70 m.  

- zawodnicy zostaną sklasyfikowani na miejscach 1-8 lub (1-9 lub 1-10) wg sumy 

wygranych pojedynków w 3 dniu zawodów systemem pojedynków setowych 

„każdy z każdym” na odległości 70 metrów.  

- w przypadku takiej samej ilości wygranych przez kilku zawodników o wyższym 

miejscu w końcowej klasyfikacji decydować będzie wyższy wynik punktowy na 

tarczy uzyskany w konkurencji 6 x 70 metrów.  

- o miejscu od 9-ego lub (10-tego lub 11-tego) do miejsca ostatniego decydować 

będzie suma punktów uzyskanych w konkurencji 2xWA 1440 + 4 x 70 metrów.  

- zawodnicy zajmujący miejsca od 1-4 otrzymują dyplomy. Nagrody 

finansowe/rzeczowe może ufundować  bezpośredni organizator w zależności od 

swoich możliwości finansowych.    

- systemem „każdy z każdym” strzela 8 najlepszych zawodniczek  

i 8 najlepszych zawodników z ustalonego wcześniej rankingu wyników w kategorii 

OPEN (seniorzy, juniorzy) + ewentualnie do dodatkowych dwóch miejsc wg decyzji 

trenera kadry – razem  do 10 K+ 10 M. 

5. Uczestnictwo : 

Zawodnicy – łuk olimpijski – członkowie kadry narodowej kobiet i mężczyzn na I 

półrocze 2014 w ilości : 15 kobiet i 15 mężczyzn.   
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-  dodatkowo powołanych zostanie  do 10 najlepszych juniorek i do 10 najlepszych 

juniorów wg decyzji Działu Szkolenia PZŁucz  

-  dodatkowo powołanych zostanie do 6 najlepszych zawodniczek i 6 zawodników 

kategorii młodzieżowców wg decyzji Działu Szkolenia PZŁucz  

- dodatkowo może być powołanych przez Dział Szkolenia PZŁucz  

do 2 zawodniczek i 2 zawodników nie będących aktualnie członkami kadry 

narodowej na podstawie osiąganych wysokich wyników sportowych na zawodach 

w I półroczu 2014 roku.  

 

6. Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziowskiej 

(do trzech sędziów) pokrywa powołujący PZŁucz, pozostałe koszty związane  
z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.  

- opłata startowa od 1-go zawodnika  wynosi 70zł.  
- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 
uczestnika zawodów  w kwotach :  

kategoria internat/schronisko – 75zł 
kategoria hotel – 90zł 

XXIX  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski o Puchar PKOL  
 

1. Termin zawodów: 2-3.08.2014r. 
 
2. Miejscowość: Prudnik. 

 
3. Organizator: Polski Związek Łuczniczy, Opolski OZŁucz, Klub Sportowy 

„Obuwnik” Prudnik 
  Osobą odpowiedzialną bezpośrednio za organizację zawodów jest  

Kazimierz Kocik. 

 

4. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni  

w roku 1991, 1992, 1993.  
 

5. Konkurencje. 

 a) Indywidualna Olimpijska Runda WA - oddzielnie łuki olimpijskie i łuki 
bloczkowe. 

  Runda kwalifikacyjna: 
  zawodniczki 2x70 metrów,  
  zawodnicy 2x70 metrów.  

  W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. 
  Runda eliminacyjna - pojedynki: strzelanie z odległości 70 metrów.  
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  Łuki bloczkowe - runda kwalifikacyjna – 2 x 50; runda elim. na odległości 50m.  
 b) Zespołowa Olimpijska Runda WA - oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe.  

  W rundzie eliminacyjnej uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły klubowe.  
  Pojedynki zespołów: strzelanie z odległości 70 m. systemem setowym do 5 pkt. 

  Zespoły bloczkowe:  strzelanie z odległości 50 metrów.  
    c) Konkurencja mikstów (setowo do 5 pkt.) 
       - konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu 

(oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe).  
 Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 16-stu najlepszych mikstów 

według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów, 
maksimum 3 miksty z jednego klubu. 
Do strzelań eliminacyjnych od 1/8 finału awansują: miksty ze zgłoszonych klubów 

- maksymalnie do 3-ech mikstów z jednego klubu na podstawie sumy najlepszych 
wyników zawodniczki i zawodnika po rundzie kwalifikacyjnej.  

Pojedynki w rundzie eliminacyjnej z odległości 70 metrów systemem setowym. 
W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 strzały w secie do 
rozstrzygnięcia pojedynku. W przypadku remisu 4 pkt.- 4pkt. zarządza się strzelanie 

barażowe po jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  
 Kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu 

głównemu zespoły  3/4-osobowe i miksty /ilość zespołów dowolna, miksty klubowe  
w rundzie eliminacyjnej i finałowej maksymalnie 3 najlepsze z rankingu. Prawo zmiany 
składów przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekipy, k tóry zgłasza pisemnie 

sędziemu głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną, ewentualna zmiana składu 
nie powoduje zmiany w rankingu po rundzie kwalifikacyjnej.  

6. Klasyfikacja - oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe .  
 a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 
 b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda WA. 

 c) Miksty: pojedynkowa runda WA. 
 d) Klubów i województw za miejsca zawodników startujących w kategorii łuków 

olimpijskich w konkurencji: Indywidualna Olimpijska Runda WA i Zespołowa 
Olimpijska Runda WA według następującej punktacji:  

  

  Indywidualna Olimpijska Runda WA 

Miejsce 1 2 3-4 5 6-7 8-9 10-16 

Punkty 25 21 17 14 12 10 8 

 
  Zespołowa Olimpijska Runda WA, Miksty 

Miejsce 1 2 3-4 5 6 7 8 – 12 

Punkty 25 21 17 14 12 10 8 

  W konkurencji zespołowa runda WA biorą udział tylko zespoły klubowe 

składające się z trzech lub czterech zawodników.  
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  W przypadku gdy ilość startujących zawodników lub zespołów będzie mniejsza od 
ilości przewidzianej w tabeli do tzw. „punktowania” to ostatni zawodnik czy zespół nie 

ma  przyznanych punktów 
Każdy zawodnik może uzyskać punkty trzykrotnie.  

 

7. Tytuły i wyróżnienia (oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe).  
 a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda WA: 

  1 miejsce – Tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski na rok 2014. 
  2 miejsce –  Tytuł Młodzieżowego V-ce Mistrza Polski na rok 2014. 

 półfinaliści - 2 Tytuły Młodzieżowego II-go V-ce MP na rok 2014. 
  Medale-odpowiednio złoty, srebrny, brązowe.  
  Za miejsca 1 - 8 - dyplomy. 

 Nagrody rzeczowe dla zawodników wg możliwości bezpośredniego 
organizatora.   

 b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 
 1 miejsce – Tytuł Młodzieżowego Zespołowego Mistrza Polski na rok 2014. 
 2 miejsce –  Tytuł Młodzieżowego Zesp. V-ce Mistrza Polski na rok 2014. 

            półfinaliści - 2 Tytuły Młodzieżowego Zesp. II-go V-ce MP na rok 2014. 
 Medale /zespoły 3 lub 4 osobowe/ - odpowiednio złoty, srebrny, brązowe oraz 

 trenerzy klubowi drużyn medalistów. Dyplomy za miejsca 1- 8. Puchary dla 
 zespołów medalistów.  
   c) Konkurencja mikstów łuki klasyczne, łuki bloczkowe: 

        1 miejsce –   Tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w mikście na rok 2014. 
 2 miejsce – Tytuł Młodzieżowego V-ce Mistrza Polski w mikście na rok 2014. 

            półfinaliści - 2 Tytuły Młodzież. Zesp. II-go V-ce MP w mikście na rok 2014. 
 Medale (miksty 2 osobowe) odpowiednio złote, srebrne, brązowe oraz trenerzy 
 klubowi drużyn medalistów. Dyplomy za miejsca 1- 8. Puchary dla zespołów 

 mikstów medalistów.  
   

8. Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziowskiej 
(do trzech sędziów) pokrywa powołujący PZŁucz, pozostałe koszty związane  

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.  
- opłata startowa od 1-go zawodnika  wynosi 70zł. 

- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 
uczestnika zawodów  w kwotach :  
kategoria internat/schronisko – 75zł 

kategoria hotel – 90zł 
 

9. Zgłoszenie do udziału w zawodach: 

 należy dokonać poprzez AZZ w terminie określonym w komunikacie 
organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego organizatora zawodów.             
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LXIII  Mistrzostwa Polski Juniorów 

1. Termin zawodów: 25-27.07.2014r. 

2. Miejscowość: Kielce. 

3.Organizator: Polski Związek Łuczniczy, Św. OZŁucz, KS Stella Kielce. 

  Osobą odpowiedzialną bezpośrednio za organizację zawodów jest  

Wiktor Pyk. 

4. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni  
w roku 1994, 1995, 1996. 

5. Konkurencje. 

 a)Indywidualna Olimpijska Runda WA- oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe. 

  Runda kwalifikacyjna –  WA 1440 
  juniorki - 70,60,50,30m., 
  juniorzy - 90,70,50,30m. 

  W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. 
  Pojedynki: strzelanie z odległości 70 metrów.  

  Łuki bloczkowe - runda kwalifikacyjna – 2 x 50; runda elim. na odległości 50m.  
    b) Zespołowa Olimpijska Runda WA - oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe.  
  W rundzie eliminacyjnej uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły klubowe.  

  Pojedynki zespołów: strzelanie z odległości 70 m. systemem setowym do 5 pkt. 
  Zespoły bloczkowe:  strzelanie z odległości 50 metrów.  

    c) Konkurencja mikstów.  
       - konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu 

(oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe). 

 Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 16-stu najlepszych mikstów 
według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów, 
maksimum 3 miksty z jednego klubu. 

Do strzelań eliminacyjnych od 1/8 finału awansują: miksty ze zgłoszonych klubów 
- maksymalnie do 3-ech mikstów z jednego klubu na podstawie sumy najlepszych 

wyników zawodniczki i zawodnika po rundzie kwalifikacyjnej.  
Pojedynki w rundzie eliminacyjnej z odległości 70 metrów systemem setowym. 
W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 strzały  

w secie do rozstrzygnięcia pojedynku. W przypadku remisu 4 pkt.- 4 pkt. zarządza 
się strzelanie barażowe po jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  

 Kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu 
głównemu zespoły  3/4-osobowe i miksty /ilość zespołów dowolna, miksty 
klubowe w rundzie eliminacyjnej i finałowej maksymalnie 3 najlepsze z rankingu. 

Prawo zmiany składów przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekipy, który 
zgłasza pisemnie sędziemu głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną, 

ewentualna zmiana składu nie powoduje zmiany w rankingu po rundzie 
kwalifikacyjnej. 
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   d) Strzelania specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki „Słonecznika” dla 
Mistrzów i trzech V-ce Mistrzów  Polski - oddzielnie łuki klasyczne i łuki 

bloczkowe. 
 

6. Klasyfikacja - oddzielnie łuków olimpijskich a łuki bloczkowe – bez naliczania  
punktów. 

 a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

 b) Zespołowo: Zespołowa O limpijska Runda WA. 
    c) Miksty: pojedynkowa Runda WA. 

 d) Klubów i województw za miejsca zawodników startujących w kategorii łuków 
olimpijskich w konkurencji: Indywidualna Olimpijska Runda WA.  

  WA 1440, Zespołowa Olimpijska Runda WA, Mikst według następującej 

punktacji: 
 

  Indywidualna Olimpijska Runda WA 

Miejsce 1 2 3-4 5 6 7 8 9 10-11 12-16 17-24 

Punkty 15 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

  WA 1440, Zespołowa Olimpijska Runda WA, Miksty 

Miejsce 1 2 3-4 5 6 7 8-12 13-16 

punkty 15 12 9 6 4 3 2 1 

 W konkurencji zespołowa runda WA biorą udział tylko zespoły klubowe 

składające się z trzech lub czterech zawodników. Każdy zawodnik może uzyskać 

punkty trzykrotnie. 

  W przypadku gdy ilość startujących zawodników lub zespołów będzie mniejsza od 

ilości przewidzianej w tabeli do tzw. „punktowania” to ostatni zawodnik czy zespół nie 
ma  przyznanych punktów.  
 

7. Tytuły i wyróżnienia (oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe).  
 a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda WA: 

  1 miejsce – Tytuł Mistrza Polski Juniorów na rok 2014. 
  2 miejsce –  Tytuł V-ce Mistrza Polski Juniorów na rok 2014. 
  półfinaliści - 2 Tytuły II-go V-ce Mistrza Polski Juniorów na rok 2014. 

  Medale-odpowiednio złoty, srebrny, brązowe,  
  Za miejsca 1 - 8 - dyplomy. 

 Nagrody rzeczowe dla zawodników wg możliwości bezpośredniego 
organizatora. Za miejsca 1-3 na poszczególnych odległościach  
w konkurencji WA 1440: medale  – odpowiednio złoty, srebrny, 

brązowy.  
Za miejsca 1 - 6 - dyplomy. 

 
 b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 
  1 miejsce – Tytuł Zespołowego Mistrza Polski Juniorów na rok 2014. 
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  2 miejsce –  Tytuł Zesp. V-ce Mistrza Polski Juniorów na rok 2014. 
  półfinaliści - 2 Tytuły Zesp. II-go V-ce MP Juniorów na rok 2014. 
  Medale /zespoły 3 lub 4 osobowe/ - odpowiednio złoty, srebrny, brązowe 

  oraz trenerzy klubowi drużyn medalistów.  
  Za miejsca 1 - 8 - dyplomy. Puchary dla zespołów medalistów.  

   c) Konkurencja mikstów łuki olimpijskie, łuki bloczkowe: 
         1 miejsce –   Tytuł Mistrza Polski Juniorów  w mikście na rok 2014. 
  2 miejsce – Tytuł V-ce Mistrza Polski Juniorów  w mikście na rok 2014. 

          półfinaliści - 2 Tytuły Zesp. II-go V-ce MP Jun. w mikście na rok 2014. 
  Medale (miksty 2 osobowe) odpowiednio złote, srebrne, brązowe oraz 

  trenerzy klubowi drużyn medalistów.  
  Dyplomy za miejsca 1- 8. Puchary dla zespołów mikstów medalistów.  
8. Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziowskiej 
(do trzech sędziów) pokrywa powołujący PZŁucz, pozostałe koszty związane  

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.  
- opłata startowa od 1-go zawodnika  wynosi 70zł.  
- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 

uczestnika zawodów  w kwotach :  
kategoria internat/schronisko – do 75zł 

kategoria hotel – do 90zł 
9. Zgłoszenie do udziału w zawodach: 
 należy dokonać poprzez AZZ w terminie określonym w komunikacie 

organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego organizatora zawodów.             

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych  
 

1. Termin zawodów: 18-20.07.2014r. 

2. Miejscowość: Nowa Ruda. 
3. Organizator zawodów: Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży, Dolnośląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Klub Sportowy „Piast” Nowa 
Ruda. 

 Osobą odpowiedzialną bezpośrednio za organizację zawodów jest  

Helena Machera. 

 Osobą nadzorującą organizację OOM jest V-ce Prezes PZŁucz.  

 

4. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje: Polski Związek Łuczniczy.  

PZŁucz powołuje do sędziowania finału OOM: 6 sędziów - sędziego głównego 
zawodów, przewodniczącego komisji klasyfikacyjnej, kierownika strzelań, 
przewodniczącego komisji technicznej, 2 członków komisji technicznej.  

Organizator bezpośredni zawodów powołuje dodatkowych sędziów z OZŁucz.  
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5. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni  
w roku 1997 i 1998  oraz zawodnicy rocznika 1999 – do 10 zawodników, przeniesieni 

na stałe do kategorii wiekowej junior młodszy ze względów szkoleniowych przez Dział 
Szkolenia PZŁucz (łącznie dziewcząt i chłopców) w ilości: 64 juniorek młodszych  
i 64 juniorów młodszych, którzy zostaną uprzednio zakwalifikowani do udziału  

w zawodach na podstawie rankingu ustalonego według miejsc zajętych w konkurencji 
 WA 1440 JMł w łucznictwie olimpijskim systemem: 

- najlepszych 14 zawodników i zawodniczek z Turnieju Klasyfikacyjnego Juniorów 
Młodszych w Krakowie – 17-18 maja 2014 r., 

- najlepszych 16 zawodników i zawodniczek z Turnieju Klasyfikacyjnego  

w Kołobrzegu – 31 maja - 1 czerwca 2014 r., z pominięciem zawodników, którzy 
uzyskali kwalifikacje w TK Jmł w Krakowie. 

- po 3 najlepszych zawodników i zawodniczek z sześciu eliminacji strefowych  
z wyłączeniem zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje wcześniej,  

- najlepszych 16 zawodniczek i zawodników z Turnieju Klasyfikacyjnego Jmł  

w Zgierzu – 21-22 czerwca 2014 r., 
- jeżeli w danej eliminacji strefowej nie będzie wykorzystany limit zakwalifikowania  

3 zawodników to będą oni ustaleni z TK Jmł w Zgierzu. 
- zawodniczki i zawodnicy z miejsc od 51 do 64 włącznie, z wykazu 
zakwalifikowanych do udziału w finale OOM w 2014 roku wystartują na koszt 

zgłaszających klubów, które za jednego zawodnika zapłacą środki bezpośredniemu 
organizatorowi OOM. 

- koszt zakwaterowania i pełnego wyżywienia 1-go zawodnika, sędziego, trenera, 
kierownika drużyny w finale OOM wynosi maksimum 75 zł/osobodzień.  

Dotyczy to również zawodników  dopuszczonych do  zawodów z rankingu 

 rezerwowego  - pkt.6.lit.d/   regulaminu. 

Strefy:  

A – ZPM, POM, KPM 

B – MAZ, WM, LUB, PDL 
C – DSL, LBU, WLP 

D – ŁDZ, SWI 
E – SL, OPO 
F – MŁP, PKR 

W 2014 roku n/w woj. organizują zawody strefowe do OOM w dniach 14-15.06: 

A ZPM   
B LUB   
C DŚL   
D ŁDZ   
E OPO   

F MŁP   
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6. Główne zasady dotyczące ustalenia rankingu:  

 

a) Wszystkie ogólnopolskie zawody kwalifikacyjne będące podstawą do ustalenia 
rankingu muszą być sędziowane przez co najmniej 3 sędziów, w tym Sędziego 
Głównego, wyznaczonych przez Polski Związek Łuczniczy. Wyżej wymienione 

Turnieje Klasyfikacyjne Jmł, jak również Eliminacje Strefowe rozgrywane są  
w 2 dni: 

 - sobota - runda kwalifikacyjna – godz. 15.00 –          j. młodsi –  70, 60m., 
                 j. młodsze – 60. 50m., 
- niedziela - runda kwalifikacyjna – godz. 9.00 –         j. młodsi –  50, 30m., 

                 j. młodsze – 40, 30m., 
 

   b) Wykaz zawodników - 64 juniorek młodszych i 64 juniorów młodszych  
zakwalifikowanych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2014 
roku ustali Komisja Sportowo-licencyjna Zarządu Polskiego Związku 

Łuczniczego do dnia 3.07.2014.  
      PZŁucz wyśle wykaz zainteresowanym klubom i Okręgowym Związkom 

Łuczniczym w dniu 3.07.2014. 
  c) W przypadku rezygnacji lub nie zgłoszenia do udziału w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży zawodnika już zakwalifikowanego do udziału w tych 

zawodach na  wolne miejsca w limicie ilościowym – 64K+64M rankingu 
głównego zostanie zakwalifikowany kolejny zawodnik z rankingu rezerwowego.  

  Ranking rezerwowy: 5 juniorek młodszych i 5 juniorów młodszych wybranych  
z klucza na podstawie większej sumy punktów pomocniczych uzyskanych w TK 
Jmł. za zajęcie kolejnych pięciu miejsc, które nie dają automatycznej kwalifikacji 

do udziału w OOM: 

Miejsce 

w klasyfikacji końcowej w 3-cim Turnie ju Klasyf. 

Punktacja                           
do rankingu rezerwowego                    

1 odpadające 9 

2 odpadające 7 

3 odpadające 5 

4 odpadające 3 

5 odpadające 1 

          Zawodnik rezerwowy uzyska możliwość startu w zawodach tylko po uzgodnieniu  
tego z Organizatorem przez zainteresowany  klub sportowy. 

 
7. Konkurencje: 

 a) Indywidualna Olimpijska Runda WA. 
  Runda kwalifikacyjna – WA 1440 JMł: 
     juniorki młodsze – 60,50,40,30 metrów,  

  juniorzy młodsi – 70,60,50,30 metrów.  
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  W rundzie eliminacyjnej uczestniczą wszyscy zawodnicy uczestniczący  
w rundzie kwalifikacyjnej tj. 64K + 64M 

  Pojedynki: strzelanie z odległości 60 metrów. 
 
b) Zespołowa Olimpijska Runda WA. 

  W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 16 najlepszych zespołów po rundzie 
kwalifikacyjnej. 

Każdy klub może zgłosić do zawodów w konkurencji zespołowa runda WA 
dowolną ilość zespołów. Pojedynki zespołów: strzelanie z odległości 60 metrów  
systemem setowym do 5 punktów. 

    
c) Konkurencja mikstów.  

       - konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu  
 Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 16-stu najlepszych mikstów 

według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów, 

maksimum 3 miksty z jednego klubu. 
Do strzelań eliminacyjnych od 1/8 finału awansują: miksty ze zgłoszonych klubów  

- maksymalnie do 3-ech mikstów z jednego klubu na podstawie sumy najlepszych 
wyników zawodniczki i zawodnika po rundzie kwalifikacyjnej.  
Pojedynki w rundzie eliminacyjnej z odległości 60 metrów systemem setowym do 

5 punktów. 
W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 strzały  

w secie do rozstrzygnięcia pojedynku. W przypadku remisu 4 pkt.- 4 pkt. zarządza 
się strzelanie barażowe po jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  

  

d) Kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu 
głównemu zespoły  3/4-osobowe i miksty /ilość zespołów dowolna, miksty 

klubowe w rundzie eliminacyjnej i finałowej maksymalnie 3 najlepsze z rankingu. 
Prawo zmiany składów przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekipy, który 
zgłasza pisemnie sędziemu głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną, 

ewentualna zmiana składu nie powoduje zmiany w rankingu po rundzie 
kwalifikacyjnej. 

e) Strzelanie specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki „Koniczynki” dla Mistrzów  
i trzech V-ce Mistrzów OOM wg płci. 

 

8. Klasyfikacja: oddzielnie juniorki młodsze i juniorzy młodsi.  
Runda kwalifikacyjna:  

juniorki młodsze  – WA 1440 JMł - 60,50,40,30 metrów. 
juniorzy młodsi  – WA 1440 JMł – 70,60,50,30 metrów 
Runda eliminacyjna - pojedynki: strzelanie z odległości 60 metrów.  

 
 a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 
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 b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda WA – zespół 3 lub 4 osobowy.  

 
 c) Miksty: pojedynkowa Runda WA 
 

 d) Klubów i województw za miejsca zawodników w konkurencji: 
Indywidualna Olimpijska Runda WA, juniorki młodsze: 60+50m, juniorzy 

młodsi: 70+60m., juniorki młodsze: 40+30m, juniorzy młodsi: 50+30m. 
  Zespołowa Olimpijska Runda WA, Miksty wg następującej punktacji: 
 

     Indywidualna Olimpijska Runda WA 
 

Miejsce 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-48 

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

 

       Juniorki młodsze (60m+50m), juniorzy młodsi (70+60), juniorki młodsze  
(40+30), juniorzy młodsi (50+30), Zespołowa Olimpijska Runda WA, Miksty. 

 

Miejsce 1 2 3-4 5 6-7 8-9 10-16 

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty tylko dwukrotnie. 

 

 W przypadku gdy ilość startujących zawodników lub zespołów będzie mniejsza od 
ilości przewidzianej w tabeli do tzw. „punktowania” to ostatni zawodnik czy zespół 
nie ma  przyznanych punktów.  

 
9. Tytuły i wyróżnienia.  

 
 a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda WA: 
  1 miejsce – Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2014, 

  2 miejsce –  V-ce  Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2014, 
  Półfinaliści OOM – II-gi V-ce  Mistrz OOM na rok 2014, 

  Za miejsca 1-3: medale odpowiednio złoty, srebrny, dwa brązowe.  
  Za miejsca 1-8: dyplomy. 
  Medale i dyplomy zabezpiecza Komitet Organizacyjny OOM. 

 
 b) Za miejsce 1-3 w konkurencji: juniorki młodsze  60+50m,  

  juniorzy młodsi  70+60m, juniorki młodsze 40+30m, juniorzy młodsi 50+30m   
zawodnicy otrzymują medale odpowiednio: złote, srebrne, brązowe.  

  Za miejsca 1-8 w powyższych konkurencjach: dyplomy.  

  Medale i dyplomy zabezpiecza Komitet Organizacyjny OOM. 
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 c) Za miejsca 1-3 w strzelaniu na poszczególnych odległościach w konkurencji WA 
1440 JMł – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych - medale zabezpiecza 

organizator bezpośredni. 
     Za miejsca 1-6 na poszczególnych odległościach w konkurencji WA 1440 JMł - 

dyplomy zabezpiecza organizator bezpośredni. 

 
 d) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 

  1 miejsce – Zespołowy Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2014, 
  2 miejsce – Zespołowy V-ce Mistrz OOM na rok 2014, 
  półfinaliści –Zespołowy II –gi V-ce Mistrz OOM na rok 2014, 

  Za miejsca 1-3 – medale: zespoły 3 lub 4 osobowe, odpowiednio: złote, srebrne, 
dwa brązowe. Medale otrzymują także trenerzy zespołów.  

  Za miejsca 1-8 - dyplomy. 
  Medale i dyplomy zabezpiecza Komitet Organizacyjny OOM. 
  

 e) Konkurencja mikstów: 
 1 miejsce –   Mistrz OOM  w konkurencji mikst na rok 2014. 

 2 miejsce –  V-ce Mistrz OOM w konkurencji mikst na rok 2014. 
 3 miejsce – II-gi  V-ce Mistrz OOM w konkurencji mikst na rok 2014. 

 

  Za miejsca 1-3 – medale: miksty  2 osobowe, odpowiednio złote, srebrne, dwa 
brązowe dla półfinalistów. Medale otrzymują także trenerzy najlepszych mikstów.  

  Za miejsca 1-8 - dyplomy  
 
 f) Za miejsca 1-8 w końcowej klasyfikacji klubów i województw: puchary 

ufundowane przez Organizatora. 
 

10. Zgłoszenia do udziału w zawodach: 

  
 Zgłoszenie do udziału w zawodach dokonują kluby sportowe: 

 poprzez AZZ w terminie do dnia 10.07.2014 r. 
 

11. Inne postanowienia. 

  
   a) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje na zawodach 

pełnomocnikowi Zarządu PZŁucz. 
 

b)  bezpośredni organizator zawodów na wniosek Działu Szkolenia PZŁucz lub 
trenera kadry narodowej może zmienić sposób rozgrywania zawodów. Ponadto 
obowiązuje Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.  

 
 c) Komunikat organizacyjny zawodów opracuje i wyśle zainteresowanym klubom  

oraz Okręgowym Związkom Łuczniczym bezpośredni organizator zawodów.  
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Skrócony obowiązujący organizatora program OOM: 

piątek – strzelanie odległości długich :   Juniorzy mł – 70/60 metrów 

         Juniorki mł – 60/50 metrów 

sobota – strzelanie odległości krótkich :   Juniorzy mł – 50/30 metrów 

         Juniorki mł – 40/30 metrów  

         Z.O.R. WA  oraz Miksty 

Niedziela      Runda eliminacyjna I.O.R. WA 

Regulamin Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych  
1. Termin zawodów i miejscowość:  

  

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów, Juniorów, Juniorów 

Młodszych oraz I Liga Kobiet i I Liga Mężczyzn 
 

I runda  10.05.2014 - Kielce, d.u., Głuchołazy, Dobrcz 

II runda  07.06.2014 – Boguchwała, Zgierz, Wrocław, Kołobrzeg 
III runda 23.08.2014 – Dąbrowa Tarn., d.u., Prudnik, Brzoza 

IV runda 20.09.2014 – Żywiec, Zgierz, Nowa Ruda, Dobrcz 
 

2. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje Polski Związek Łuczniczy.  
 
3. Uczestnictwo - do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy  urodzeni  

w roku: 
 a) Kategoria otwarta kobiet i mężczyzn - łuki klasyczne  – 1996 i starsi, 

 b) Juniorzy i Juniorki - łuki klasyczne – 1994-1996 w drugim półroczu 2014 roku 
również 1997, 

 c) Juniorzy młodsi i Juniorki młodsze - łuki klasyczne – 1997, 1998 w drugim 

półroczu 2014 również 1999.  
 

4. Konkurencje: 

          Łuki  olimpijskie.      

    a/ Kategoria otwarta kobiet i mężczyzn.  

    b/ Juniorzy. 

    c/Juniorzy  młodsi. 

d/ I Liga Kobiet i Mężczyzn 

 

Kategoria otwarta kobiet i mężczyzn.  

  Oddzielnie zawodniczki i zawodnicy: 
  Runda kwalifikacyjna  - konkurencja WA 1440:  

kobiety – 70,60,50,30 metrów,  
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mężczyźni - 90,70,50,30 metrów  
juniorki – 70,60,50,30 metrów  

juniorzy - 90,70,50,30 metrów  
juniorki młodsze – 60,50,40,30 metrów  

juniorzy młodsi – 70,60,50,30 metrów  
Juniorzy 

  Oddzielnie zawodniczki i zawodnicy: 

  Runda kwalifikacyjna  - konkurencja WA 1440:  
Juniorzy młodsi 

  Oddzielnie zawodniczki i zawodnicy: 
  Runda kwalifikacyjna  - konkurencja WA 1440:  
I Liga Kobiet i Mężczyzn 

-  tylko łuki klasyczne : 
suma czterech wyników drużyny klubowej w konkurencji 4 x WA 1440 z dowolnych 

kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn. 
 

5. Klasyfikacja końcowa: 

 a) zostanie ustalona na podstawie sumy punktów jaką uzyska zawodnik/drużyna we 
wszystkich rundach 

 b) w przypadku sklasyfikowania 2 lub więcej zawodników na tych samych miejscach 
wyżej będzie zawodnik, który uzyskał wyższy wynik w pojedynczej rundzie  

    c) klasyfikację końcową OTK za 2014 rok ustali Komisja Sportowa PZŁucz 

bezpośrednio po zakończeniu zawodów ostatniej rundy seniorów, juniorów oraz 
juniorów młodszych.  

 d) Jeżeli w rundzie w danej kategorii nie zostanie sklasyfikowanych co najmniej  
5 zawodników z minimum 3 klubów sportowych, to nie będą im naliczane punkty do 
sumy punktów. 

    e) na klasyfikację końcową I Ligi Kobiet i Mężczyzn składa się suma wyników 
uzyskanych przez czteroosobowe drużyny klubowe na poszczególnych rundach.  

    f) klasyfikację końcową I Ligi Kobiet i Mężczyzn za 2014 rok ustali Komisja 
Sportowa PZŁucz bezpośrednio po zakończeniu zawodów ostatniej rundy.  

    g) w przypadku sklasyfikowania 2 lub więcej drużyn klubowych I Ligi Kobiet  

i Mężczyzn wyżej w klasyfikacji będzie drużyna, która uzyskała wyższą sumę 
punktów w pojedynczej rundzie.  

    f) w przypadku sklasyfikowania 2 lub więcej drużyn klubowych I Ligi Kobiet  
i Mężczyzn na pojedynczej rundzie, należy w zgłoszeniu wskazać nazwy drużyn  
a zawodnicy zostaną sklasyfikowani w drużynie na podstawie rankingu uzyskanego  

z wyników zawodów w konkurencji WA 1440. 
 

6. Tytuły i wyróżnienia.  

a) Zawodnik za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji końcowej w danej 
kategorii otrzyma tytuł: „Zdobywca OTK Polski na rok 2014.” 
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b) Drużyna za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji końcowej I Ligi Kobiet lub 
Mężczyzn uzyska awans do Ekstraklasy Łuczniczej na następny sezon 

 c) Za miejsca zajęte w klasyfikacji końcowej danej kategorii zawodnicy/drużyny 
otrzymają:  

  za miejsca 1- 3: puchary, 

  za miejsca 1- 8: dyplomy. 
     Puchary i dyplomy zabezpiecza Polski Związek Łuczniczy.  

  Dyplomy i ewentualne puchary/nagrody na kolejnych rundach zabezpiecza 
bezpośredni organizator zawodów.  

 

7. Zgłoszenia do udziału w zawodach w poszczególnych rundach: należy dokonać 
poprzez AZZ w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym zawodów 

przez bezpośredniego organizatora zawodów.   
 Zgłoszenia do udziału drużyny klubowej w I Lidze należy dokonać w terminie 

do 31.03.2014 roku wraz z dowodem opłaty.           

Skrócony program OTK i DMP  
 
Skrócony program -  obowiązujący organizatora OTK Seniorów, 

Juniorów i Juniorów młodszych oraz DMP - I Liga K i M: 
 

Sobota –  godz. 11.00 runda WA 1440 mężczyźni - seniorzy i juniorzy, seniorki  

i juniorki, juniorki młodsze i juniorzy młodsi. 

 

Ogólnopolski Turniej Juniorów Młodszych - Puchar Polski 
 

1. Termin zawodów: 6-7.09.2014. 

2. Miejscowość: Kraków. 

3. Organizator: Polski Związek Łuczniczy, KS „Płaszowianka” Kraków. 

    Osobą odpowiedzialną bezpośrednio za organizację zawodów jest  

Ryszard Pacura. 

4. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni  
w roku 1997, 1998, 1999. 

5. Konkurencje. 

 a) Indywidualna Olimpijska Runda WA - oddzielnie łuki olimpijskie i łuki 
bloczkowe. 

  Runda kwalifikacyjna – WA 1440 dla juniorów młodszych i juniorek młodszych.  
  W rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników. 

  Pojedynki: strzelanie z odległości 60 metrów. Łuki bloczkowe – 50m. 
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 b) Zespołowa Olimpijska Runda WA – zespół 3 lub 4 osobowy - oddzielnie łuki 
olimpijskie i łuki bloczkowe.  

  W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 16 zespołów.  
  Pojedynki zespołów: strzelanie z odległości 60 metrów systemem setowym  

  do 5 pkt. łuki bloczkowe – 50m. 
 c) Konkurencja mikstów.  

       - konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu 

(oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe).  
 Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 16-stu najlepszych mikstów 

według rankingu: sumy punktów uzyskanych przez zgłoszonych do zawodów, 
maksimum 3 miksty z jednego klubu. 
Do strzelań eliminacyjnych od 1/8 finału awansują: miksty ze zgłoszonych klubów  

- maksymalnie do 3-ech mikstów z jednego klubu na podstawie sumy najlepszych 
wyników zawodniczki i zawodnika po rundzie kwalifikacyjnej.  

Pojedynki w rundzie eliminacyjnej z odległości 60 m. systemem setowym do 5 pkt. 
W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 strzały  
w secie do rozstrzygnięcia pojedynku. W przypadku remisu 4 pkt.- 4 pkt. zarządza 

się strzelanie barażowe po jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  
 Kierownik ekipy przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie sędziemu 

głównemu zespoły  3/4-osobowe i miksty /ilość zespołów dowolna, miksty 
klubowe w rundzie eliminacyjnej i finałowej maksymalnie 3 najlepsze z rankingu. 
Prawo zmiany składów przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekipy, który 

zgłasza pisemnie sędziemu głównemu do 30 minut przed rundą eliminacyjną, 
ewentualna zmiana składu nie powoduje zmiany w rankingu po rundzie 

kwalifikacyjnej. 
6. Klasyfikacja - oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe.  
 a) Indywidualnie: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

 b) Zespołowo: Zespołowa Olimpijska Runda WA. 
    c) Miksty: pojedynkowa Runda WA. 

 

7. Tytuły i wyróżnienia - oddzielnie łuki olimpijskie i łuki bloczkowe. 
 a) konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda WA: 

  1 miejsce – Mistrz OTJmł na rok 2014. 
  2 miejsce – V-ce Mistrz OTJmł na rok 2014. 

  półfinaliści – II-gi V-ce Mistrz OTJml na rok 2014. 
  Za miejsca  1-3: medale – odpowiednio złoty, srebrny, dwa brązowe.  

Za miejsca 1-4 nagrody rzeczowe wg możliwości bezpośredniego organizatora. Za 

miejsca 1-8: dyplomy. 

 b) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 

  1 miejsce – Zespołowy Mistrz OTJmł 2014. 
  2 miejsce – Zespołowy V-ce Mistrz OTJmł 2014. 
  półfinaliści – Zespołowy II-gi  V-ce  Mistrz OTJmł 2014. 
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  za miejsca 1-3 – medale: zespoły 3 lub 4 osobowe odpowiednio złote, srebrne, dwa 
komplety brązowych; Medale otrzymują także czterej trenerzy najlepszych 

zespołów. 
  za miejsca 1-8 - dyplomy. 

c) Konkurencja mikstów: 
       1 miejsce –   Mistrz OTJmł w mikście na rok 2014. 
  2 miejsce – V-ce  Mistrz OTJmł w mikście na rok 2014. 

  półfinaliści – II-gi V-ce Mistrz OTJmł w mikście na rok 2014. 
  Za miejsca 1-3 – medale: miksty 2 osobowe odpowiednio złote, srebrne, dwa 

komplety brązowych; Medale otrzymują także czterej trenerzy najlepszych 
mikstów. 

  Za miejsca 1-8: dyplomy  

 
 8. Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziowskiej 
(do trzech sędziów) pokrywa powołujący PZŁucz, pozostałe koszty związane  
z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.  

- opłata startowa od 1-go zawodnika wynosi 30zł. 
- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 

uczestnika zawodów w kwotach :  
kategoria internat/schronisko – 70zł, kategoria hotel – 80zł 
 

 9. Zgłoszenie do udziału w zawodach: należy dokonać poprzez AZZ w terminie 
określonym w komunikacie organizacyjnym zawodów przez bezpośredniego 

organizatora zawodów.  
 

Skrócony obowiązujący organizatora program zawodów:  

6.09.2014 – WA 1440, po południu runda eliminacyjna i finałowa Z.O.R.WA;  

7.09.2014 – miksty, runda eliminacyjna I.O.R.WA. 

Mistrzostwa Polski Młodzików  
 

1. Termin zawodów:  13-14.09.2014. 
 

2. Miejscowość: Głuchołazy 
 

3.Organizator:Polski Związek Łuczniczy, Opolski OZŁucz, KS„Chrobry” Głuchołazy.  
  Osobą odpowiedzialną bezpośrednio za organizację zawodów jest  

Zbigniew Hirszfeld. 

 

4. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni  

w roku 1999, 2000, 2001. 
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5. Konkurencje: 

Młodzik starszy-15lat: 

 a) Indywidualna – konkurencja Ł-2B, – 2 x 50m., 2x 30m., 
 po 36 strzał (12 serii po 3 strzały) z każdej odległości,  
 50 metrów – tarcze o średnicy 122 cm 

 30 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 
 b) Zespołowa – konkurencja 3 x Ł-2B 

 Na wynik drużyny składać się będzie suma wyników w konkurencji Ł-2B 
trzech najlepszych zawodników spośród 4 maksimum zgłoszonych  
w drużynie klubowej przed zawodami przez kierownika lub trenera ekipy.  

            c) Strzelania specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki „Maka” dla 
zawodników, którzy w indywidualnej konkurencji Ł-2B zajmą miejsca 1-3, 

oddzielnie młodziczki i młodzicy.  
 

Młodzik 14-13lat: 

 

a) Indywidualna – konkurencja Ł-2B – 2x40m., 2x20m., 

 po 36 strzał - 12 serii po 3 strzały z każdej odległości,  
 40 metrów – tarcze o średnicy 122 cm 
 20 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

 b) Zespołowa – konkurencja 3 x Ł-2B 
Na wynik drużyny składać się będzie suma wyników w konkurencji Ł-2B 

trzech najlepszych zawodników spośród 4 maksimum zgłoszonych  
w drużynie klubowej przed zawodami przez kierownika lub trenera ekipy.  

             c) Strzelania specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki „Maka” dla 

zawodników, którzy w indywidualnej konkurencji Ł-2B zajmą miejsca 1-3 
oddzielnie młodziczki i młodzicy.  

 

6. Klasyfikacja: oddzielnie młodzicy i młodziczki w kategorii młodzika starszego 
oraz oddzielnie w kategorii młodzika: 

  
a) Indywidualnie - konkurencja Ł-2B 

 b) Zespołowo - konkurencja 3 x Ł-2B 
 

7. Tytuły i wyróżnienia: oddzielnie młodzicy i młodziczki w kategorii młodzika 

starszego oraz oddzielnie w kategorii młodzika.  
  

 a) Konkurencja indywidualna: Ł-2B 
  1 miejsce – Mistrz Polski Młodzików na rok 2014.  
  2 miejsce – V-ce Mistrz Polski Młodzików na rok 2014.  

  3 miejsce – II-gi V-ce Mistrz Polski Młodzików na rok 2014.  
  Za miejsce 1-3: medale – odpowiednio złoty, srebrny, brązowy.  

  Za miejsca 1-4 nagrody rzeczowe.  
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  Za miejsca 1-8: dyplomy 
  Za miejsca 1-3 na odległościach 40m i 30m: medale – odpowiednio  złote,  

srebrne, brązowe.  
 Za miejsce 1-8 na odległościach 40m i 20m: dyplomy.  

Za miejsca 1-3 na odległościach 50m i 30m: medale – odpowiednio złote, 
srebrne, brązowe -młodzicy starsi. 

 Za miejsce 1-8 na odległościach 50m i 30m: dyplomy- młodzicy starsi. 

  
 b) Konkurencja zespołowa: 3 x Ł-2B 

      1 miejsce – Zespołowy Mistrz Polski Młodzików na rok 2014.  
  2 miejsce – Zespołowy V-ce Mistrz Polski Młodzików 2014,  
  3 miejsce –Zespołowy II-gi  V-ce Mistrz Polski Młodzików 2014.  

  Za miejsca 1-3: medale: zespoły 3 lub 4 osobowe - odpowiednio złote, 
srebrne, brązowe.  

  Za miejsca 1-8: dyplomy. 
 

8. Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziowskiej 
(do trzech sędziów) pokrywa powołujący PZŁucz, pozostałe koszty związane  

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.  
- opłata startowa od 1-go zawodnika  wynosi 30zł.  
- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 

uczestnika zawodów w kwotach :  
kategoria internat/schronisko – 70zł 

kategoria hotel – 80zł 
 

9. Zgłoszenie  - należy dokonać wg zasad określonych w komunikacie organizacyjnym 

zawodów przez bezpośredniego organizatora zawodów.  
 

Skrócony obowiązujący bezpośredniego organizatora program zawodów:  

sobota : strzelanie konkurencji Ł-B, niedziela : strzelanie konkurencji Ł-B,  

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  
1. Termin zawodów: 

zawody muszą odbyć się w terminie do dnia 30.09.2014r. 

 
2. Miejsce zawodów:  

 Strefy : 

A – ZPM, POM, KPM 

B – MAZ, WM, LUB, PDL 

C – DSL, LBU, WLP 
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D – ŁDZ, SWI 

E – SL, OPO 

F – MŁP, PKR 

W roku 2014 MMM organizują n/w województwa: 

A KPM   

B LUB   

C DŚL   

D ŁDZ   

E ŚL   

F PKR   
 

3. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni  
w roku 1999 - młodzicy starsi i 2000-2001, posiadający licencje wydane przez 

terytorialny Okręgowy Związek Łuczniczy lub PZŁucz. Warunkiem uznania 
zawodów za Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i klasyfikacji klubów oraz 
województw według punktacji współzawodnictwa sportowego dzieci  i młodzieży 

jest udział w danych zawodach minimum trzech klubów łącznie z co najmniej dwóch 
województw. 

 
4.    Konkurencje: 

    Młodzicy starsi: 

a) Indywidualnie – Ł-B   
b) Zespołowo: 3 - 4 zawodników - konkurencja 3 x Ł-B 

    50 metrów – tarcze o średnicy 122 cm  
    30 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

Każdy klub lub województwo  może zgłosić pisemnie dowolną ilość zespołów  

przed rozpoczęciem zawodów  bez  prawa do późniejszej  zmiany  składów 
  - Zawody przeprowadza się w ciągu 1 dnia, konkurencja Ł-B tj. 50, 30m. 

 
 Młodzicy 

 a) Indywidualnie – Ł-B 

 b) Zespołowo: 3 - 4 zawodników - konkurencja 3 x Ł-B 
    40 metrów – tarcze o średnicy 122 cm 

    20 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 
Każdy klub lub województwo  może zgłosić pisemnie dowolną ilość zespołów  

przed rozpoczęciem zawodów  bez  prawa do późniejszej  zmiany  składów  

  - Zawody przeprowadza się w ciągu 1 dnia, konkurencja Ł-B tj. 40, 20m. 
 

5. Klasyfikacja - oddzielnie młodziczki i młodzicy. 
 Młodzik starszy:15 lat  

 a) indywidualnie w konkurencjach:  Ł-B 

 b) Zespołowo – wielobój 3 zawodników  Ł-B - 50 + 30m., 
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  Na wynik drużyny składać się będzie suma punktów uzyskanych  w konkurencji 
Ł-B  przez trzech zawodników zgłoszonych uprzednio do zespołu klubowego lub 

wojewódzkiego. Każdy klub (województwo) może zgłosić do zawodów dowolną 
ilość zespołów. 

50 metrów – tarcze o średnicy 122 cm 
30 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

c) Klubów i województw za miejsca zawodników zajęte w konkurencjach   

indywidualnych i zespołowo według następującej punktacji:  
wielobój 

Lok. 1 2-6 7-12  

PKT 3 2 1 

zespołowo 

Lok. 1 2-4 5-8  

PKT 3 2 1 

    Każdy zawodnik może uzyskać punkty tylko dwukrotnie. 

Młodzik:14-13lat 

a) indywidualnie w konkurencjach: Ł-B 

     b) Zespołowo – wielobój 3 zawodników  Ł-B - 40 + 20m., 
  Na wynik drużyny składać się będzie suma punktów uzyskanych  w konkurencji 

Ł-B  przez trzech zawodników zgłoszonych uprzednio do zespołu klubowego lub 
wojewódzkiego. Każdy klub (województwo) może zgłosić do zawodów dowolną 
ilość zespołów. 

40 metrów – tarcze o średnicy 122 cm 
20 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

    c) Klubów i województw za miejsca zawodników zajęte w konkurencjach 
indywidualnych i zespołowo według następującej punktacji:  

wielobój 

Lok. 1 2-6 7-24 

PKT 3 2 1 

zespołowo 

Lok. 1 2-6 7-12 

PKT 3 2 1 

    Każdy zawodnik może uzyskać punkty tylko dwukrotnie. 

6. Tytuły i wyróżnienia - oddzielnie młodziczki i młodzicy.  

 

a) Indywidualnie w konkurencji Ł-B:     
   1 miejsce – Międzywojewódzki Mistrz Młodzików na rok 2014, 

   2 miejsce – Międzywojewódzki V-ce  Mistrz Młodzików na rok 2014, 
   3 miejsce – II –gi Międzywojewódzki V-ce  Mistrz Młodzików na rok 2014. 

   Za miejsce 1-3: medale  odpowiednio: złoty, srebrny, brązowy.  
   Za miejsca 1-12: dyplomy. 
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b) Zespołowo – konkurencja 3 x Ł-B 
   1 miejsce – Międzywojewódzki Mistrz Młodzików na rok 2014, 

   2 miejsce – Międzywojewódzki V-ce  Mistrzów Młodzików na rok 2014, 
   3 miejsce – Międzywojewódzki II-gi V-ce Mistrzów Młodzików na rok 2014. 

   Za miejsce 1-3: medale  odpowiednio: złote, srebrne, brązowe.  
   Za miejsca 1-8: dyplomy. 
 

c) Za miejsca 1-6 w końcowej klasyfikacji klubów i województw: puchary  
i dyplomy. 

 
d) Medale, puchary i dyplomy zabezpiecza bezpośredni organizator zawodów.  

 

7. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  muszą być sędziowane przez Sędziego 
Głównego wyznaczonego przez Polski Związek Łuczniczy.  

 
8. Bezpośredni organizator zawodów wysyła oryginał protokołu z zawodów  

z numerami licencji wszystkich uczestniczących zawodników i klubów do PZŁucz 

 w terminie 48 godzin od dnia zakończenia zawodów (patrz ogólne zasady 
rozgrywania zawodów) a kopię protokołu przekazuje/przesyła na adres Polskiej 

Federacji Sportu Młodzieżowego w Warszawie z dopiskiem „wyniki”.  
 
9.  Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziego 
głównego pokrywa powołujący PZŁucz, pozostałe koszty związane  

z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.  
- opłata startowa od 1-go zawodnika  wynosi 30zł.  
- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 

uczestnika zawodów w kwotach :  
kategoria internat/schronisko – 70zł 

kategoria hotel – 80zł 
 

10. Zgłoszenia do udziału w zawodach:  

 - należy dokonać wg zasad określonych w komunikacie organizacyjnym zawodów 
przez bezpośredniego organizatora zawodów.  

 
Przypominamy:  
- w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez PZŁucz,  

- zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy Związek,  
- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą dla gminy,  

- komunikat z zawodów powinien zawierać rok urodzenia zawodnika, numer licencji 
zawodnika oraz pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich nr 
licencji i być podpisany przez sędziego głównego z podaniem jego nr licencji  
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- komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu 
Młodzieżowego w ciągu 14 dni po zawodach,  

- wnioski o przyznanie premii punktowej, wnioski o podział punktów powinny wpłynąć 
od pzs do Komisji Sportu PFSM najpóźniej w terminie do dnia 31 października danego 

roku (decyduje data stempla pocztowego),  
- uwagi dotyczące wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów  
i przyznanych punktów powinny wpływać na bieżąco do PFSM a najpóźniej w terminie 

do dnia 10 listopada danego roku,  
- prosimy o zapoznanie się z częścią ogólną regulaminu współzawodnictwa, gdzie 

podane są zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich dyscyplinach systemu,  
- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane są średnio co 
dwa tygodnie wyniki współzawodnictwa,  

- od 2010 roku w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konkurencjach 
indywidualnych, gdzie liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza 

niż 8, zawodnicy będą otrzymywać połowę punktów.  
 

Ogólnopolska Liga Młodzików  
 

1. Termin zawodów.  

 

 a) Trzy rundy kwalifikacyjne do rundy finałowej muszą odbyć się w terminie do dnia 
31.08.2014. 

 b) Finał Ogólnopolskiej Ligi Młodzików: 21 września 2014 r. 

 
2. Miejscowość: 

 Trzy rundy kwalifikacyjne do rundy finałowej odbywają się na terenie działania 
OZŁucz.- kierownictwo sportowe tych zawodów sprawują właściwe Okręgowe 
Związki Łucznicze.  

 Kierownictwo sportowe Finału Ogólnopolskiej Ligi Młodzików  sprawuje  Polski 
Związek Łuczniczy.  

 

3. Uczestnictwo. 

 a) Kluby, sekcje szkolne – według zgłoszeń do PZŁucz.  

 b) Do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni w roku 1999, 
2000, 2001. 

 c) Klub może zgłosić do rund kwalifikacyjnych więcej niż jedną drużynę (dziewcząt 
lub chłopców). 

 d) W rundzie finałowej Ogólnopolskiej Ligi Młodzików w Rzeszowie prawo startu 

uzyskuje do 16 drużyn dziewcząt i do 16 drużyn chłopców sklasyfikowanych po 
trzech rundach kwalifikacyjnych w OZŁucz.  
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4. Konkurencja. 

     Drużynowo Ł-B  - oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny chłopców - młodzicy   

starsi i młodzicy 
 a) Konkurencja Ł-B tj.: po 36 strzał - 12 serii po 3 strzały z każdej odległości,  
  50 metrów – tarcze o średnicy 122 cm; 30 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

 b) Konkurencja Ł-B tj.: po 36 strzał - 12 serii po 3 strzały z każdej odległości, 
  40 metrów – tarcze o średnicy 122 cm; 20 metrów – tarcze o średnicy 80 cm 

 c) Ilość zawodników drużyny biorącej udział w poszczególnych rundach 
kwalifikacyjnych jest nieograniczona 

    d) Drużyna każdą rundę rozgrywa tylko w ciągu jednego dnia. 

 

5. Klasyfikacja - oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny chłopców.  

a) Na wynik drużyny w rundzie składać się będzie suma 4 najwyższych wyników 
indywidualnych zawodników uzyskanych w konkurencji Ł-B (40,20m)  
- 2 młodzików i  Ł-B (50,30m) - 2 młodzików starszych.  

b) Drużyna zostanie sklasyfikowana w danej rundzie, jeżeli zaliczone zostaną wyniki 
 indywidualne w konkurencji Ł-B co najmniej trzech zawodników.  

c) Po rundach kwalifikacyjnych zostanie ustalona przez Komisję Sportową PZŁucz 
klasyfikacja drużyn. Drużyny zajmujące po rundach kwalifikacyjnych miejsca 1-16 
uzyskają prawo startu w Finale Ogólnopolskiej Ligi Młodzików, mogą liczyć 

maksymalnie 6 zawodników - liczy się wynik sumy 4 najlepszych  - rok ur. 1999, 
2000, 2001. (2 mł + 2 mł. st.) 

d) O miejscu drużyny po rundach kwalifikacyjnych decydować będzie łączna suma 
punktów uzyskanych w rundach kwalifikacyjnych. W przypadku uzyskania po 
rundach kwalifikacyjnych przez dwie lub więcej drużyn jednakowej łącznej ilości 

punktów o miejscu zajętym po rundach kwalifikacyjnych decydować będzie wynik 
uzyskany w ostatniej rundzie.  

e) O klasyfikacji końcowej Ogólnopolskiej Ligi Młodzików decydować będą wyniki 
(miejsca) uzyskane w Finale Ogólnopolskiej Ligi Młodzików.  Klasyfikacja miejsc 
od 17 i dalej odbędzie się na podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych w rundach 

kwalifikacyjnych. 
f) Ostateczna klasyfikacja drużyn biorących udział w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików 

– 2014 zostanie ustalona po zakończeniu rozgrywek.  
 

6. Tytuły i wyróżniania  - oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny chłopców.  

Drużyny które w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików – 2014 zajmą miejsca 1-3 
otrzymają medale – 4 zawodników a za miejsca 1-8 puchary i dyplomy.  

 Medale, puchary i dyplomy zabezpiecza bezpośredni organizator. 
 

7. Warunkiem uwzględnienia wyniku drużyny w danej rundzie kwalifikacyjnej będzie 

bezwzględne zastosowanie się do obowiązku wysłania oryginału protokołu zgodnie  
z wymogami ogólnych zasad rozgrywania zawodów w 2014r. 
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8. W przypadku zakwalifikowania się do Finału Ogólnopolskiej Ligi Młodzików  
zgłoszenie - należy dokonać wg zasad określonych w komunikacie organizacyjnym 

zawodów przez bezpośredniego organizatora zawodów.  
 
9. Zasady finansowania finału OLMł.: 

 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator bezpośredni, koszty obsługi sędziego 

głównego pokrywa powołujący PZŁucz, pozostałe koszty związane  
z udziałem w zawodach pokrywają uczestniczące kluby.  
- opłata startowa od 1-go zawodnika  wynosi 30zł.  

- ustala się maksymalną stawkę zakwaterowania i pełnego wyżywienia za 1-go 
uczestnika zawodów w kwotach :  

kategoria internat/schronisko – 70zł 
kategoria hotel – 80zł 

Puchar Polski w konkurencji łuków bloczkowych  
 

REGULAMIN  

 

Przepisy ogólne: 

 

A. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje Polski Związek Łuczniczy.  

B. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie zawodów ponosi bezpośredni 

organizator wytypowany przez PZŁucz.  

C. W konkurencji łuków bloczkowych rozróżniane są dwie kategorie:  

 Mężczyźni open („CM” – Compound Men) — bez ograniczeń wiekowych dla 

zawodników.  

 Kobiety open  („CW” – Compound Woman) — bez ograniczeń wiekowych dla 

zawodniczek (Kobiety z Kadry Polski mogą wybrać przed 1 rundą kategorię CM). 

D. Startować mogą zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję zawodnika 

PZŁucz, zgłoszeni do organizatora poszczególnych czterech rund 

kwalifikacyjnych PP.  

E. Na poszczególnych rundach obowiązują dodatkowe zasady i harmonogram 

opisane w komunikatach organizacyjnych.  

F. Obsługa sędziowska na poszczególnych zawodach PP:  

 Sędzia główny,  

 Przewodniczący komisji technicznej  

 Kierownik strzelań 

Sędzia główny winien mieć klasę Państwową.  
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G. Puchar Polski składa się z 5 rund: 

 4 rundy klasyfikacyjne – dwudniowe, wyłaniające uczestników rundy finałowej 

poprzez ranking PP. 

 5-ta runda finałowa - jednodniowa dla najlepszych 8 zawodników  

i 4 zawodniczek, wg rankingu PP po czterech runach kwalifikacyjnych.  

 

1. Cztery rundy kwalifikacyjne PP: 

 

A. Strzelania kwalifikacyjne do ustalenia drabinki pojedynków: 

 rozgrywane w sobotę od 12.00  

 4 x 36 Strzał na odległości 50m 

B. Strzelania eliminacyjne: 

 rozgrywane częściowo w sobotę (1/16 i 1/32) a częściowo w niedzielę od 09.00 

(od 1/8), 

 1/32 i 1/16 –, pojedynki pucharowe zaraz po kwalifikacjach o wejście do 

najlepszej 16-stki, 

 w 1/8 finału - strzelania w niedzielę w 4 grupach po 4 osoby (3 rundki każdy  

z każdym). Podział zawodników na grupy wg załącznika („drabinki 

bloczków.xls”) 

Do 1/4 finału przechodzi 2 zawodników z każdej grupy, z największą liczbą 

zwycięstw (gdy jest taka sam liczba zwycięstw, o kolejności decyduje liczba 

zdobytych punktów we wszystkich pojedynkach grupowych 1/8 finału 

a jeżeli i ta jest równa, to zawodnicy strzelają baraż jednostrzałowy).  

 W 1/4 finału – zawodnicy strzelają w grupach (3 rundki każdy z każdym). Podział 

zawodników na grupy wg załącznika („drabinki bloczków.xls”)  

Do 1/2 finału przechodzi 2 zawodników z każdej grupy z największą liczbą 

zwycięstw (gdy jest taka sama liczba zwycięstw, o kolejności decyduje liczba 

zdobytych punktów we wszystkich pojedynkach grupowych ¼ finału, a jeżeli i ta 

jest równa, to zawodnicy strzelają baraż jednostrzałowy).  

 1/2 finału + finał – strzelanie systemem pucharowym o miejsca 1-4 (oraz  

o 5-8 w finale B). Ustalenie kto strzela z kim, wg załącznika („drabinki 

bloczków.xls”).  
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2. Harmonogram rundy kwalifikacyjnej Pucharu Polski Bloczków 

 
(* rozpiska stanowisk przykładowa, przy założeniu startu 40 zawodników i 24 

zawodniczek) 

3. RUNDA FINAŁOWA: 

A. Mężczyźni:  

 Eliminacje finałowe: strzela najlepszych 8 zawodników sklasyfikowanych  

po 4 rundach kwalifikacyjnych, na zasadach każdy z każdym (7 rundek), w celu 

wyłonienia składu 1/2 finału. 

 1/2 finału i finał -  4 najlepszych z największą liczbą zwycięstw walczy dalej 

systemem pucharowych.  

B. Kobiety: 

 Eliminacje finałowe - 4 najlepsze zawodniczki z rankingu PP po 4 rundach, na 

zasadach każdy z każdym (3 rundki),  

 1/2 finału i finał – pojedynki systemem pucharowych.  

         Gdy po eliminacjach finałowych, zawodnicy mają taką samą liczbę 

zwycięstw grupowych, o kolejności i przejściu do finałów decyduje liczba 

zdobytych punktów we wszystkich pojedynkach grupowych, a jeżeli i ta jest 

równa, to zawodnicy strzelają jeden baraż jednostrzałowy.  

4. STARTOWE: 

 70 zł od zawodnika / zawodniczki: 

o 50% przeznaczone na organizację zawodów (w tym dyplomy  

i puchary), 

o 50% na nagrody finansowe (pule oddzielne dla K i M), z czego: 

 1/2 przeznaczona na nagrody danej rundy (pula rundy), 
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 1/2 przeznaczona na nagrody rundy finałowej (pula finałowa).  

 Jeżeli na zawody przyjedzie mniej niż 30 zawodników i zawodniczek łącznie, 

pule nagród mogą zostać stosownie obniżone tak by pokryć stałe koszty 

organizacji zawodów.  

 Jeżeli koszty danej rundy będą mniejsze niż wynikać będzie z podziału 

startowego, część puli na koszty może zostać przekazana na nagrody (np. przy 

dużej liczbie startujących).  

5. NAGRODY: 

 Puchary  za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca od 1-8 - na każdej rundzie.  

 Zwycięzca rundy finałowej w każdej kategorii otrzymuje tytuł:  

Zdobywca Pucharu Polski w łukach bloczkowych 2014. 

 Nagrody finansowe - zebranej ze startowego powiększone o środki od sponsorów    

       Podział identyczny dla 4 rund kwalifikacyjnych i finałowej, ale liczony od 

stosownych pul nagrodowych (tj. puli rundy i puli finałowej): 

 miejsce 1 = 40% puli 

 miejsce 2 = 30% puli 

 miejsce 3 = 20% puli 

 miejsce 4 = 10% puli 

6. Harmonogram Pucharu Polski: 

Run

da 

PP 

data 
miejs

ce 

Osoby 

odpowiedzial

ne za 

organizację 

imprezy 

1 3-4. 05. 

2014 

Legni

ca 

Józef Baściuk  

2 Do 

ustalenia 

Teresi

n 

Ryszard 

Kowalski 

3 Do 

ustalenia 

Krakó

w 

Ryszard 

Pacura 

4 Do 

ustalenia 

Jawor

ze 

Adam 

Cymkiewicz  

Finał 20-

21.09.20

14 

Do 

ust. 

Józef Baściuk  
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7. RANKING ZAWODNIKÓW / ZAWODNICZEK 

A. Ranking PP oraz Ranking Ogólny PZŁucz będzie ustalany na podstawie punktacji 

otrzymywanej przez zawodników za miejsca zajmowane  

w kwalifikacjach oraz eliminacjach zawodów: 

B. Rundy kwalifikacyjna i eliminacyjna punktowane są tak samo, tj. punkty za zajęte 

miejsce wg tabeli: 

Miejsce Liczba punktów 

1 25 

2 20 

3 18 

4 16 

5 14 

6 12 

7 10 

8 8 

9 - 16 5 

 

C. Ranking Pucharu Polski – obejmuje 4 rundy PP i ma na celu wyłonienia 

najlepszych zawodniczek/zawodników, którzy wezmą udział w finałowej rundzie 

PP. Ustalany jest po każdej rundzie PP. 

 

D. Ranking Ogólny PZŁucz - ustalony będzie na koniec każdego miesiąca za 

ostatnie 12 miesięcy (wchodzą nowe wyniki, a stare wypadają z rankingu).  

 obejmuje 5 rund PP, MP, HMP i inne zawody centralne a także HMŚ, MŚ, HME  

i ME oraz PŚ i PE (pełna lista zawodów zliczanych do rankingu do ustalenia). 

 podwójna punktacja za zawody rangi Mistrzostw Polski  

 poczwórna punktacja za zawody rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.  
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załącznik: drabinki bloczków.xls 

 
Ośmiu zawodników, którzy nie wyszli z grup w 1/8 finału: 

 zajmują wszyscy miejsce 9-te i dostają po 5 punktów do rankingu PP,  

Czterech zawodników, którzy w 1/4 finału nie awansowali do ½ finału:  

 walczą dalej o miejsca 5-8  w finałach B lub zajmują miejsce 5-8 wg sumy 

strzelonych punktów w pojedynkach grupowych. 

 

Europejskie Igrzyska w łucznictwie - 2015r.  
 

Pierwsza edycja Europejskich Igrzysk w łucznictwie odbędzie się w Baku 

(Azerbejdżan) w dniach 17-22 lipca 2015 roku. 
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Konkurs będzie rozgrywany tak samo jak na Igrzyskach Olimpijskich. 64 mężczyzn 

oraz 64 kobiet konkurujących w kategorii łuków klasycznych, indywidualnie, 

zespołowo oraz w mikstach.  

Harmonogram przewiduje sześć dni zawodów.  

Turnieje kwalifikacyjne: 

Turniej kwalifikacyjny dla łuczników Igrzysk Europejskich odbędzie się  

w Echmiadzin (ARM) podczas Mistrzostw Europy w dniach 21-26 lipca 2014 

roku, a następnie podczas pierwszego Pucharu Europy Seniorów  

w dniach 24-28 marca 2015. 

Zasady kwalifikacji: 

Mistrzostwa Europy Echmiadzin, Armenia, 21-26 lipca 2014 roku; 

Drużyny – osiem najlepszych drużyn Narodowych Komitetów Olimpijskich (NKO) 

będzie walczyć o trzy kwalifikacje w mężczyznach i trzy w kobietach (inne kraje 

niż organizator bezpośredni).  

Indywidualnie – szesnaście miejsc w mężczyznach i kobietach zostanie 

rozdysponowane pomiędzy NKO najwyżej punktowanych zawodników z krajów, 

które nie zakwalifikowały się w konkurencji drużynowej - maksymalnie jedno 

miejsce na NKO. 

Puchar Europy Seniorów - 24-28 marca 2015 

Drużyny – najlepsze drużyny czterech  NKO wśród mężczyzn i kobiet będą walczyć 

o trzy kwalifikacje. 

Podczas zawodów będą kwalifikowały się te drużyny NKO, które nie 

zakwalifikowały się drużynowo na Mistrzostwach Europy.  

Jeśli któryś z czterech NKO, które zakwalifikowały się na trzy miejsca podczas PE, 

uzyskał już wcześniej jedno miejsce do konkursu indywidualnego na 

Mistrzostwach Europy, miejsce to zostanie dodane do listy dostępnych miejsc  

w Indywidualnym Turnieju Kwalifikacyjnym. 

Indywidualnie- sześć miejsc zostanie przyznanych dla tych NKO, których łucznicy 

będą najlepsi w rankingu kobiet lub mężczyzn.  

Puchar Europy będzie kwalifikacyjnym turniejem dla wszystkich NKO, które nie 

uzyskały miejsca w mężczyznach lub kobietach w trakcie innych zawodów 

kwalifikacyjnych. Każdy NKO może uzyskać po jednym miejscu w mężczyznach 

lub kobietach. 

Odnoście kwalifikacji mikstów nie odbędą się żadne specjalne kwalifikacje. Każdy 

NKO, w którego skład wchodzi minimum 1 mężczyzna i 1 kobieta, którzy 

spełniają wymogi, mogą konkurować w mikście w Baku. Jednakże, tylko 

pierwsze 15 mikstów (nie wliczając drużyny gospodarzy) wyłonionych z rundy 
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eliminacyjnej podczas Igrzysk Europejskich oraz zespół gospodarzy zmierzy się 

w rundzie finałowej.  

Wszyscy sportowcy, włącznie z tymi którzy otrzymali dzikie karty aby uzyskać 

kwalifikacje do Igrzysk Europejsk ich 2015, muszą spełnić następujące warunki: 

Uzyskać minimum kwalifikacyjne w terminie pomiędzy 21 lipca 2014 a 1 kwietnia 

2015 w zawodach zatwierdzonych przez World Archery: 

-Mężczyźni 2x70m  - minimum kwalifikacyjne wynosi 620 pkt.  

-Kobiety 2x70m - minimum kwalifikacyjne wynosi 600 pkt.  

 

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na 
zawody międzynarodowe w 2014r.  
 
Trenerzy : mgr Jan Lach  
          mgr Jarosław Walaszek 
 
Trenerzy współpracujący: trenerzy klubowi zawodników kadry narodowej. 
 
Warunki do spełnienia przez kandydatów do reprezentacji Polski seniorów  
i juniorów: 
 
1. Przynależność do kadry narodowej - grupy szkolenia olimpijskiego 2016  

 
2. Zdolność lekarska uzyskana w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej  

w Warszawie. 

 
3. Złożenie do trenera kadry narodowej kobiet lub mężczyzn realizacji codziennego 

treningu wg aktualnej dokumentacji treningowej potwierdzonej przez trenera 

klubowego za sezon sportowy 2013 od 1.XI.2012r. do 30.X.2013r. - trening 
techniczny, tr. siłowy, tr. statyki,  tr. ogólnorozwojowy w ostatecznym terminie do 

dnia 1.02. 2014r. 
 
4. Realizacja na bieżąco minimum codziennego treningu sportowego wg założeń trenera 

kadry narodowej i trenera klubowego oraz przekazywanie przez zawodnika 
dokumentacji treningowej potwierdzonej przez trenera klubowego - trenerowi kadry 

narodowej oraz przesyłanie systemem AROT co miesiąc na adres poczty 
elektronicznej kns@archery.pl  

 

5. Prowadzenie na bieżąco od dnia 2.11.2013r. dziennika treningowego.  
 

mailto:kns@archery.pl
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6. Obowiązkowy udział we wszystkich ogólnopolskich i zagranicznych zawodach kadry 
narodowej oraz w akcjach szkoleniowych PZŁucz.  

 
Kryteria oparte będą o wyniki bezpośredniej rywalizacji zawodników 

na zawodach kwalifikujących w systemie zawodów: Pucharów Świata, 
Pucharów Europy, Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz.  
 

Halowe Mistrzostwa Świata – Nimes /Francja – 25.02 – 2.03.2014r.  

do - 3 zawodniczek + do 3 zawodników + do 3 juniorek + do 3 juniorów. 

 

 Dział Szkolenia PZŁucz traktuje ten start jako zagraniczny start kontrolny  
w kolejnym etapie  przygotowań do wyłonienia najlepszej reprezentacji kraju na 

lipcowe ME w Armenii i w perspektywie na kwalifikacje olimpijskie w 2015 roku 
podczas Mistrzostw Świata w Danii.  

    
1. Kwalifikację do reprezentacji uzyskują zawodniczki / zawodnicy spełniający warunki 
określone w punktach od 1 do 6 - warunków do spełnienia przez kandydatów do 
reprezentacji Polski seniorów i juniorów. 
 
2. Kwalifikację do reprezentacji mogą uzyskać tylko zawodniczki / zawodnicy, którzy 

brali udział w obowiązkowych ogólnopolskich zawodach halowych w listopadzie 
2013r. w Milówce, w grudniu 2013 w Prudniku, w styczniu 2014 w Milówce  

i w lutym 2014r. w Głuchołazach.   
 
3. Kwalifikacje automatyczną uzyskają zawodnicy, którzy osiągną limit wynikowy na 

zawodach ogólnopolskich w dniach 1-2.02 w Głuchołazach (1+2 lub 3+4 odległość) 
lub 15-16.02 na HMP w Zamościu :  

 kobiety – 582 pkt. 
 mężczyźni – 587 pkt.   

Juniorzy: 

 kobiety – 570 pkt. 
 mężczyźni – 580 pkt.   

 
4. W przypadku braku realizacji limitu wynikowego do reprezentacji zostaną powołani 

zawodnicy / zawodniczki z grupy szkolenia olimpijskiego 2016 realizujący zadania 

szkoleniowo-techniczne, na podstawie przydatności zawodników do strzelania 
drużynowego.   
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Mistrzostwa Europy – Erewań - ARMENIA - 18.07 – 25.07.2014r – 3K + 3M  

 
Kryteria oparte będą o wyniki bezpośredniej rywalizacji zawodników 

na zawodach kwalifikujących w systemie zawodów: Pucharów Świata, 
Pucharów Europy, Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz.  

 

1. Kwalifikację do reprezentacji uzyskują zawodniczki / zawodnicy spełniający warunki 
określone w punktach od 1 do 6 - warunków do spełnienia przez kandydatów do 
reprezentacji Polski seniorów. 
  
2. Zawodnicy grupy szkolenia olimpijskiego 2016 uczestniczący w obowiązkowych 

zawodach ogólnopolskich i zagranicznych od początku roku 2014, akcjach 

szkoleniowych PZŁucz.  
a) Uzyskanie limitu wynikowego w konkurencji 2x70m. w zawodach zagranicznych                            

wg kalendarza imprez PZŁucz  (Puchar Świata, Puchar Europy) 
 kobiety – 666 pkt., 
 mężczyźni – 675 pkt.,  

b) zajęcie  indywidualnie miejsca od 1-8  w końcowej klasyfikacji w Pucharze Świata  
w Turcji  

     c) wyniki uzyskane przez zawodniczki i zawodników podczas Pucharów Świata  
w kwalifikacjach i w strzelaniach eliminacyjnych w konkurencji indywidualnej, 
zespołowej, w mikście będą decydować o wyłonieniu 3 - osobowej reprezentacji 

przez trenera kadry w przypadku braku realizacji  kryteriów zawartych w punkcie  
 a) i b). 

3. Ostateczny skład reprezentacji zatwierdza Zarząd PZŁucz.   

 
Puchary Świata / Europy   

Kryteria oparte będą o wyniki bezpośredniej rywalizacji zawodników 
na zawodach kwalifikujących w systemie zawodów:   Grand Prix Kadry 

Narodowej PZŁucz.  

 

I Runda Pucharu Świata – Chiny    do - 4 K + 4 M 

II Runda Pucharu Świata – Kolumbia  do - 4 K + 4 M 

III Runda Pucharu Świata - Turcja  do - 4 K + 4 M 

IV Runda Pucharu Świata – Wrocław  do - 4 K + 4 M 

 
1. Najlepszy zawodnik / zawodniczka z grupy szkolenia olimpijskiego 2016 na 

podstawie punktacji pomocniczej z wyników sportowych uzyskanych na zawodach 
GP KN PZŁucz.  

 



 
Komunikat Polskiego Związku Łuczniczego nr 1/468/2014 

- 73 - 

 

2. W konkurencji mężczyzn na wszystkie zaplanowane Rundy Pucharu Świata 
kwalifikację automatyczną otrzymuje zawodnik Kacper Sierakowski – V-ce Mistrz 
Świata Juniorów 2013.    

 
3. Zawodnik / zawodniczka, którzy uzyskają limit wynikowy w konkurencji 2 x 70 m na 

poziomie :  
 kobiety – minimum 666 pkt. 
 mężczyźni – minimum 675 pkt. 

 
4. W przypadku nie uzyskania kwalifikacji automatycznej wg kryteriów zawartych  

w punkcie 3 o składzie reprezentacji na zawody PŚ / PE decyduje trener kadry 
narodowej na podstawie obserwacji przydatności zawodnika do strzelania 
drużynowego na zawodach mistrzowskich i kontrolnych. 

 
 

PUNKTACJA POMOCNICZA DO WYŁONIENIA REPREZENTANTÓW 

KRAJU Z ZAWODÓW - Grand Prix Kadry Narodowej : 

 21-23.03.2014 - Prudnik 

 11-13.04.2014 - Prudnik 
 02-04.05.2014 - Legnica 

 30.05-01.06.14 – Dąbrowa Tarnowska 
 27-29.06.2014 – Żywiec 

Tabela punktacji pomocniczej 

 Miejsce 

w 
zawodach 

Konkurencja  

WA 1440 
Ilość 

punktów 

4 x 

70 m 

System 

„każdy         
z 

każdym” 

Suma punktów  

do uzyskania  

1 20 20 20 60 

2 17 17 17 51 

3 15 15 15 45 

4 13 13 13 39 

5 12 12 12 36 

6 11 11 11 33 

7 10 10 10 30 

8 9 9 9 27 

9 8 8 8 24 

10 7 7 7 21 

 Suma punktów pomocniczych uzyskanych przez zawodnika/zawodniczkę 
 wg tabeli w kwalifikacjach w konkurencji WA 1440, 4x70m i w strzelaniu 
eliminacyjnym systemem „ każdy z każdym”, stanowić będzie o rankingu zawodników 

na danych zawodach.  
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KWALIFIKACJE NA PUCHAR EUROPY W BUŁGARII – do 6K+ do 6M 

- 16-21.06 - Sofia/Bułgaria 
Na PE kwalifikuje się do 6 zawodniczek i do 6 zawodników na podstawie punktacji 

pomocniczej z zawodów ogólnopolskich GPKN PZŁucz, które odbędą się bezpośrednio 
przed startem w PE – 30.05-01.06 - Dąbrowa Tarnowska.  

1. Wyłonionych zostanie: do 4 zawodniczek i do 4 zawodników  
z rankingu sumy punktacji pomocniczej.  

2. 2 zawodniczki i 2 zawodników pozostaje do dyspozycji trenera kadry 

narodowej. 
3. Ostateczny skład reprezentacji zatwierdza Dział Szkolenia PZŁucz.  

 
Na inne zawody zagraniczne wyjeżdżają pozostali zawodnicy z grupy szkolenia 

olimpijskiego 2016 na podstawie osiąganych wyników sportowych na zawodach  

z cyklu GPKN PZŁucz wg rankingu pomocniczego : 

 

1. Pozostali zawodnicy z grupy szkolenia olimpijskiego 2013-2016 będą mieli 
zaplanowane w sezonie 2014 starty zagraniczne.  

 

2. Skład reprezentacji każdorazowo po zawodach: Grand Prix Kadry Narodowej ustali 
trener kadry narodowej wraz z  Działem Szkolenia PZŁucz.  

 
KRYTERIA KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI JUNIORÓW W ROKU 

2014. 

 

Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie – Nanijng – Chiny – 16-28.08 
 
Na MIO wyjeżdżają zawodnicy, którzy uzyskali nominację olimpijską w Chinach na 
MŚ Juniorów Młodszych w 2013 roku: 

 
1. Zyzańska Sylwia 

2. Szafran Marek 
 
-trenerem odpowiedzialnym za przygotowanie reprezentacji i udział w MIO jest 

trener I klasy PZŁucz Zbigniew Kowalczyk.  
 

-w przypadku braku realizacji zadań szkoleniowych i obciążeń 

treningowych przez w/w zawodników, Dział Szkolenia PZŁucz może 

powołać na wyjazd innych rozwojowych zawodników rocznika 1997-98  
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 Mistrzostwa Europy Juniorów 19-24.05 – Ljubliana  - Słowenia 

 

1. Kwalifikację do reprezentacji uzyskują zawodniczki / zawodnicy spełniający 

warunki określone w punktach od 1 do 6 - warunków do spełnienia przez 
kandydatów do reprezentacji Polski juniorów. 
 

2. Bezpośrednie zawody kwalifikacyjne odbędą się w dniach 26-27.04.14r.  
w Kamniku – Słowenia. 
 

3. Kwalifikację uzyskają : jedna najlepsza zawodniczka i jeden najlepszy zawodnik 
pod warunkiem zajęcia miejsca 1-4 indywidualnie w końcowej klasyfikacji na 

zawodach międzynarodowych w Kamniku.  
 

4. Pozostałe 2 zawodniczki i 2  zawodników zostaną wytypowani do reprezentacji 

na podstawie obserwacji przydatności do strzelania w drużynie na zawodach  
i  sprawdzianach w miesiącu marcu / kwietniu br.  

 
5. Ostateczny skład reprezentacji zatwierdza Zarząd PZŁucz.  

 

Zawody międzynarodowe  – Kamnik 26-27.04 - Juniorzy – do 8K + do 8M 

 

1. Zawodnicy kadry narodowej – grupa szkolenia olimpijskiego 2016, którzy 

realizują założenia treningowe trenera kadry narodowej uzgodnione z trenerem 

klubowym. 

2. Wyłonionych zostanie: 4 zawodniczki i 4 zawodników na podstawie rankingu 

wg tabeli punktacji pomocniczej z zawodów GPKN PZŁucz w Prudniku 

w dniach 11-13.04.2014. 

3. Pozostałe 4 zawodniczki i 4 zawodników powołuje  trener  kadry narodowej.  

Tabela punktacji pomocniczej 

Miejsce 
w 

zawodach 

Konkurencja  
Ł-2AB 

Ilość 
punktów 

4 x 
70 m 

System 
„każdy         

z 
każdym” 

Suma punktów  
do uzyskania  

1 20 20 20 60 

2 17 17 17 51 

3 15 15 15 45 

4 13 13 13 39 

5 12 12 12 36 

6 11 11 11 33 
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7 10 10 10 30 

8 9 9 9 27 

9 8 8 8 24 

10 7 7 7 21 

 

II runda Pucharu Europy Juniorów- Moskwa - Rosja – 30.06-5.07 -   

do 4K + do 4M 

 

1. Zawodnicy kadry narodowej – grupa szkolenia olimpijskiego 2016, którzy 

realizują założenia treningowe trenera kadry narodowej uzgodnione z trenerem 

klubowym. 

2. Reprezentacja Polski na ME 2014 - 3 zawodniczki i 3 zawodników.  

3. Pozostałą 1 zawodniczkę i 1 zawodnika powołuje  trener  kadry narodowej.  

Kryteria kwalifikacji do zawodów międzynarodowych  

- Juniorzy młodsi  
 

Mistrzostwa Europy Juniorów 19-24.05 – Ljubliana  - Słowenia 

1. Bezpośrednie zawody kwalifikacyjne odbędą się w dniach 26-27.04.14r.  
w Kamniku – Słowenia. 

2. Kwalifikację automatyczną uzyskują zawodnicy, którzy zdobyli nominację do 
MIO w Chinach 2014: 

- Zyzańska Sylwia 
- Szafran Marek 
 

3. Kwalifikację uzyskają : jedna najlepsza zawodniczka i jeden najlepszy zawodnik 
pod warunkiem zajęcia miejsca 1-4 indywidualnie w klasyfikacji końcowej na 
zawodach międzynarodowych w Kamniku.  

 
4. Pozostała 1 zawodniczka i 1 zawodnik zostaną powołani do reprezentacji przez 

trenera kadry narodowej na podstawie obserwacji przydatności do strzelania  
w drużynie na zawodach i sprawdzianach w miesiącu marcu / kwietniu br.  
 

5. Ostateczny skład reprezentacji zatwierdza Zarząd PZŁucz.  
 

Zawody międzynarodowe  – Kamnik 26-27.04 - Juniorzy Młodsi – do 8K + do 8M 

 

1. Zawodnicy kadry narodowej – grupa szkolenia olimpijskiego 2016, którzy 

realizują założenia treningowe trenera kadry narodowej uzgodnione z trenerem 

klubowym. 
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2. Kwalifikację automatyczną uzyskują zawodnicy, którzy zdobyli nominację do 
MIO w Chinach 2014: 

- Zyzańska Sylwia 
- Szafran Marek 
 

3. Kwalifikację uzyskają 4 najlepsze zawodniczki i 4 zawodników  
z Międzynarodowego Turnieju Gór Opawskich w Prudniku w dniach  

5-6.04.2014, na podstawie rankingu sumy punktacji pomocniczej za zdobyte 
miejsca w konkurencji Ł-AB i w strzelaniach eliminacyjnych systemem „każdy 
z każdym” (strzela 8 najlepszych zawodniczek i 8 zawodników) 

 
4. Pozostałe 3 zawodniczki i 3 zawodników powołuje  trener  kadry narodowej.  

Tabela punktacji pomocniczej 

Miejsce 
w 

zawodach 

Konkurencja  
Ł-2AB 
Ilość 

punktów 

4 x 
70mM 

4x 

60mK  

System 
„każdy         

z 

każdym” 

Suma punktów  
do uzyskania  

1 20 20 20 60 

2 17 17 17 51 

3 15 15 15 45 

4 13 13 13 39 

5 12 12 12 36 

6 11 11 11 33 

7 10 10 10 30 

8 9 9 9 27 

9 8 8 8 24 

10 7 7 7 21 

II runda Pucharu Europy Juniorów Młodszych - Moskwa - Rosja – 30.06-5.07 

do 4K + do 4M 

1. Zawodnicy kadry narodowej – grupa szkolenia olimpijskiego 2016, którzy 

realizują założenia treningowe trenera kadry narodowej uzgodnione z trenerem 

klubowym. 

2. Zawodniczki i zawodników powołuje trener  kadry narodowej.  

Uwagi końcowe: 

- Dział Szkolenia PZŁucz na wniosek trenera kadry narodowej może powołać do 

zawodów ogólnopolskich oraz międzynarodowych zawodnika / zawodniczkę młodszej 

kategorii wiekowej. 
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Akademickie Mistrzostwa Świata - 2-5.07.2014 - Legnica 
 

Trenerzy kadry – Jan Lach, Jarosław Walaszek 

 
Studenci i studentki, zawodnicy i zawodniczki grupy szkolenia olimpijskiego 

Polskiego Związku Łuczniczego, prezentujący wysoką formę sportową na 

zawodach zagranicznych, szkoleni centralnie do ME, PŚw i PE.    

 
Szczegółowe kryteria : 

- uzyskanie limitów wynikowych na zawodach międzynarodowych w konkurencji 

2x70m:  

K – 645,  

M – 660, 

- w przypadku braku spełnienia kryteriów wynikowych o składzie reprezentacji 

zadecyduje trener kadry na podstawie obserwacji szkoleniowej zawodników na 

zawodach międzynarodowych.  

 
Łuki bloczkowe: 
Trener kadry – Józef Baściuk 
 

W Mistrzostwach Europy, Halowych MŚ, Pucharach Świata  
lub Europy, Mistrzostwach Europy Juniorów  mogą wystartować zawodnicy  

w konkurencji łuków bloczkowych po spełnieniu n/w warunków: 
 

1. Kwalifikację automatyczną do HMŚ i ME oraz Pucharów Świata uzyskuje 
Katarzyna Szałańska – zdobywczyni Pucharu Europy w  2013 roku. 
 

2.Zawodnicy/zawodniczki, którzy uzyskają limit wynikowy na zawodach 
ogólnopolskich i międzynarodowych na poziomie: 

 
mężczyźni/juniorzy –  
konkurencja 2x50 metrów– 690/680 pkt.  

 
kobiety/juniorki –  

konkurencja 2x50 metrów– 680/670 pkt.  
 
3. Akademickie Mistrzostwa Świata – Legnica 
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Kobiety – 2x50 metrów – 650 pkt. 
Mężczyźni 2x50 metrów – 660 pkt.  

 
4.Opłacenia pełnych kosztów udziału w zawodach przez klub zawodnika, 

sponsora lub zainteresowanego zawodnika.  
 
5.   Ostateczny skład reprezentacji Polski w łukach bloczkowych bez względu na 

formę finansowania udziału zawodnika w zawodach zatwierdza Zarząd  
PZŁucz. 

 
6.   Wyżej wymienione kryteria dotyczą zawodników będących członkami kadry 

narodowej. 

Skład grupy szkolenia olimpijskiego 2014 -  2020 
 

  kobiety: 

 lp nazwisko i imię 

1 Leśniak Natalia 

2 Lipiarska Karina 

3 Myszor Wioleta 

4 Sobieraj Małgorzata 

5 Szukalska Anna 

6 Mospinek Justyna 

7 Zyzańska Sylwia 

8 Rząsa Joanna 

9 Mickiewicz Katarzyna 

10 
Marszałkowska 
Ewelina 

11 Bulwa Agata 

12 Żurańska Adriana 

13 Wejnerowska Marlena 

14 Farasiewicz Karolina 

15 Śliwiana Oliwia 

16 Jurzak Monika 

17 Huk Anna 

18 Ćwiklińska Zuzanna 

19 Chrostowska Maria 

20 Barakońska Milena 

21 Milaszkiewicz Kinga 

22 Tyszko Paulina 

23 Trzebińska Adrianna 

24 Kleszcz Klaudia 

25 Kowszyn Olimpia 

26 Maciejewska Marta 

27 Gorczyca Joanna 

28 
Śmiałkowska 
Magdalena 

29 Biczak Kamila  

30 Napłoszek Kamila 

31 Tobolewska Anna 

32 Juszczuk Gloria 

  mężczyźni 

lp nazwisko i imię 

1 Sierakowski Kacper 

2 Napłoszek Sławomir 

3 Fałdziński Maciej 

4 Nowak Piotr 

5 Dobrowolski Rafał 

6 Śliwka Grzegorz 

7 Helbin Kasper 

8 Marzec Paweł 

9 Szafran Marek 

10 Bizoń Kacper 

11 Bucki Mateusz 

12 Szułkowski Kacper 

13 Cinkusz Konrad 

14 Gołąbczak Patryk 

15 Gomoliszek Michał 

16 Szafarz Jakub 

17 Jurzak Adam 

18 Lubera Wojciech 

19 Adamek Kamil 

20 Borowiak Mateusz 

21 Banaszak Jakub 

22 Wójcik Rafał 

23 Malicki Dawid 

24 Patryas Krystian 

25 Pietrusiński Ludwik 

26 Korbecki Paweł 

27 Kotlarz Kajetan 

28 Komsza Kamil 
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Regulamin powoływania kadry narodowej na II półrocze 
2014r i I półrocze 2015r 
 

   Zarząd  Polskiego  Związku  Łuczniczego uchwalił  regulamin  powołania  
kadry  narodowej  na  II  półrocze  2014r.  i   I   półrocze   2015r. - łuki  

olimpijskie.      
 1.Skład kadry narodowej  /łuki  olimpijskie /  na każde półrocze  ustala  Zarząd  
PZŁucz na wniosek  Komisji Sportowo – Licencyjnej PZŁucz.  

 2. Ilościowy  skład  kadry  może  liczyć: 
Seniorzy                       15  zawodników        i        15   zawodniczek 

Młodzieżowcy             20  zawodników        i        20  zawodniczek 
Juniorzy                       20   zawodników        i        20  zawodniczek 
Juniorzy   młodsi         20  zawodników        i        20  zawodniczek 

 
3.   Do kadry  narodowej  na  dane  półrocze  mogą  być  powołani   zawodnicy: 

Półrocze  
Seniorzy      

rok  u rodzenia  

Młodzieżowcy    

rok  u rodzenia  

Juniorzy         

rok  u rodzenia  

Juniorzy  młodsi  

rok  u rodzenia  

II  półrocze  

2014r. 

1998   i  starsi 1991, 1992, 1993 1994  ---  1996 1997  ---  1998 

 

I   półrocze  

2015r. 

1999  i  starsi 1992, 1993, 1994 1995  ---  1997 1998  ---   1999 

 

4.  Ze  względów  szkoleniowych do  kadry  narodowej  seniorów na  dane  
półrocze  mogą   być  powołani zawodnicy  kategorii  juniorów lub juniorów mł. 
5. Powołany  do  kadry  narodowej  zawodnik  musi  posiadać klasę sportową co  

najmniej: 
       seniorzy                        I   klasa  sportowa          

       młodzieżowcy              I   klasa  sportowa  
       juniorzy                       II   klasa  sportowa 
       juniorzy   młodsi         II   klasa  sportowa 

 
6. Zawodnik  powołany  do kadry  narodowej  musi  posiadać aktualnie  ważną 

licencję zawodnika  przyznaną przez  Polski Związek Łuczniczy.  
 
7. Skład  kadry  narodowej zostanie  ustalony  na  podstawie wyników 

uzyskanych  przez  zawodników  tylko  na  torach  otwartych, 
udokumentowanych protokołami z tych  zawodów  dostarczonych  do     

Polskiego  Związku Łuczniczego   w terminie  i   zgodnie  z ustalonymi  
wymogami. 
 a/   kadra  na  II  półrocze  2014r.          ---       tylko  wyniki  z  I  półrocza  2014r. 

 b/   kadra  na  I   półrocze  2015r.          ---       tylko  wyniki  z  II  półrocza 2014r. 
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8. Skład  kadry  narodowej na  dane  półrocze zostanie  ustalony: 

     a/   na  II  półrocze   2014r.        ---    w  terminie     do   31   lipca  2014r. 
     b/   na  I   półrocze   2015 r.       ---    w  terminie     do   30   listopada 2014r. 
 

9. Wynik zawodnika uzyskany w zawodach łuczniczych, który w czasie  startu  
w tych zawodach nie  będzie miał aktualnie ważnej  licencji zawodnika 

przyznanej przez Polski Związek Łuczniczy (OZŁucz – dotyczy kategorii 
młodzik) nie  będzie  stanowić podstawy do  za liczenia  tego  wyniku do ustalenia  
kadry. 

 
10.Na każde półrocze ustalony  będzie wykaz  zawodów z których na podstawie 

uzyskanych  wyników  zostanie ustalony ranking do powołania  kadry  narodowej 
w poszczególnych  kategoriach  wiekowych.  
 

11. Na pierwsze i kolejne miejsca w kadrze narodowej seniorów i juniorów 
powołani będą:  

a) reprezentanci Polski na Mistrzostwa Europy Seniorów, Juniorów, Jmł., 
b) medaliści Pucharów Świata / Europy seniorów lub Pucharu Europy Juniorów.  
 

12. Kadra  narodowa na  dane  półrocze  zostanie  ustalona  na podstawie  
rankingu  z  sumy   / obowiązkowo /  3   najwyższych    wyników  z   3  różnych   

zawodów   w   konkurencji : 
   a/seniorzy, młodzieżowcy,  juniorzy :          konk.  WA  1440  /  90, 70, 50, 30 / 
   b/ seniorki, młodz.-zawodniczki,  juniorki : konk   WA  1440  / 70, 60, 50, 30 / 

   c/  juniorzy     młodsi  :                                konk.   WA  1440  / 70, 60, 50, 30 / 
   d/  juniorki     młodsze  :                              konk.  WA  1440   /60, 50, 40, 30 / 

 
13. W przypadku uzyskania w rankingu do kadry  narodowej takiej samej ilości 

punktów  przez  2  lub  więcej zawodników  o miejscu przy powołaniu do 

kadry decydować będzie wyższy wynik uzyskany w zawodach w konkurencji   
WA 1440.  

 
 Regulamin powołania kadry narodowej  
         - łuki bloczkowe. 
 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego  uchwalił   regulamin powołania kadry 
narodowej na  II  półrocze  2014r.  i   I  półrocze  2015r.  / łuki  bloczkowe /.  

 
1.Skład kadry narodowej  / łuki bloczkowe /  na  każde  półrocze  ustala  

Zarząd PZŁucz na wniosek Komisji Sportowo – Licencyjnej PZŁucz.  
 
2. Ilościowy   skład   kadry   może   liczyć: 
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           10  zawodników    i    6   zawodniczek. 

3. Do  kadry  narodowej  na dane  półrocze  mogą być powołani zawodnicy bez  
ograniczeń wiekowych   posiadający  co  najmniej  I  klasę sportową.  
 

4.Zawodnik  powołany   do  kadry  narodowej  musi  posiadać aktualnie  
ważną licencję  zawodnika  przyznaną   przez  Polski  Związek  Łuczniczy.  

 
5. Skład  kadry  narodowej  zostanie  ustalony  na  podstawie  wyników  
uzyskanych  przez  zawodników tylko  na torach  otwartych, 

udokumentowanych  protokołami  z tych  zawodów  dostarczonych do 
Polskiego Związku Łuczniczego w terminie i zgodnie  

z ustalonymi  wymogami. 
 
       a/  kadra  na  II  półrocze   2014 r. ---  tylko  wyniki  z  I  półrocza    2014r. 

       b/  kadra  na  I   półrocze  2015 r.  ---   tylko  wyniki  z  II  półrocza  2014r. 
 

6. Skład  kadry  narodowej  na  dane  półrocze  zostanie  ustalony: 
 
      a/   na  II  półrocze  2014 r.           ---    w  terminie  do  31  lipca  2014 r. 

      b/   na  I   półrocze  2015 r.           ---    w  terminie  do  30  listopada  2014r. 
 

7.  Wynik  zawodnika  uzyskany  w zawodach łuczniczych,  który  w  czasie  
startu  w  tych  zawodach  nie   będzie  miał aktualnie  ważnej licencji 
zawodnika  przyznanej przez  Polski  Związek Łuczniczy nie  będzie  stanowić 

podstawy do zaliczenia tego wyniku do ustalenia kadry.  
 

8.  Na  każde  półrocze ustalony  będzie wykaz  zawodów z których  na 
podstawie  uzyskanych wyników zostanie  ustalony  ranking do powołania 
kadry  narodowej. 

 
9. Kadra  narodowa  na dane  półrocze zostanie ustalona na podstawie  

rankingu z sumy /obowiązkowo/ 3  najwyższych  wyników  z   3  różnych  
zawodów  w  konkurencji: 
 

          a/    zawodnicy       ---   konkurencja       50 m – 72  strzały, 
          b/    zawodniczki    ---   konkurencja       50 m – 72  strzały. 

 
10. W przypadku  uzyskania w rankingu  do  kadry narodowej takiej samej 
ilości  punktów   przez 2  lub  więcej  zawodników  o  miejscu przy powołaniu  

do  kadry  decydować  będzie   wyższy wynik  uzyskany  w  zawodach   
w konkurencji  50 m—72 strzały. 
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Regulamin nadawania klas sportowych  
 

              Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego  uchwalił regulamin  nadawania  klas  

sportowych  w  PZŁucz - łuki  olimpijskie. 
1.   W  Polskim Związku Łuczniczym  obowiązują następujące  klasy  sportowe: 
       Mistrzowska  Międzynarodowa   ---   MM 

       Mistrzowska                                 ---   M 
       Pierwsza                                        ---   I 

       Druga                                                  ---   II 
       Trzecia                                                 ---   III 
2.    Klasy  sportowe  nadaje i  ich  ewidencję prowadzi  Komisja Sportowo - Licencyjna  

PZŁucz. 
3.    Zawodnik,  któremu zostanie  nadana  klasa sportowa  musi posiadać aktualnie  

ważną  na  dany  rok  licencję  zawodnika  przyznaną  przez  Polski  Związek  
Łuczniczy (OZŁucz  – dotyczy kategorii młodzik). 

4.   W przypadku nadania  III   klasy  sportowej  dla  zawodnika/czki   w kategorii   

wiekowej młodzik   za  uzyskanie   normy   wynikowej  w  konkurencji:  
      50 +30 m  300 pkt.  lub  w  konkurencji    30 m  -- 150 pkt.        

 a/  Zawodnik/czka może  mieć  licencję   zawodnika  przyznaną  przez  właściwy  
Okręgowy Związek Łuczniczy .  

 b/  Trzecią klasę sportową w kategorii młodzika za uzyskanie normy wynikowej   

w konkurencji  50 + 30 m 300 pkt. lub  w  konkurencji 30 m  -- 150 pkt. 
       nadaje  i  ich  ewidencję prowadzi  właściwy  Okręgowy  Związek  Łuczniczy.  

c/  Każdy Okręgowy Związek Łuczniczy  w nieprzekraczalnym  terminie do  25  
października danego roku  ma  obowiązek podać  do  Polskiego Związku  
Łuczniczego : 

       ogólną  ilość III klas  sportowych  nadanych  w  danym  roku  
z wyszczególnieniem ilościowym  na poszczególne kluby  sportowe  ze swojego  

terenu  działania.  
       Kluby  sportowe  muszą posiadać  aktualną na dany  rok  licenc ję klubu  
sportowego  w  PZŁucz.  

5.   Okresy  ważności  klas  sportowych:  
 a/  Mistrzowska Międzynarodowa --MM:  do  końca drugiego  roku  po  roku   

 w którym  została  nadana. 
 b/  Mistrzowska,   pierwsza,  druga,  trzecia : do końca następnego roku po roku   
 w którym została  nadana.  

6.    Klasy  sportowe  nadaje się za: 
  a/ uzyskanie  normy  wynikowej  w  zawodach  na torach  otwartych – pkt. 10   

 regulaminu, 
  b/ miejsce  zajęte w zawodach na torach  otwartych  i  w  zawodach   halowych.  

7.   Uzyskanie   normy  wynikowej  lub  zajęcie  określonego  miejsca   przez    

zawodnika indywidualnie lub w zespole w zawodach  łuczniczych,  który  
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w  czasie startu  w tych zawodach  nie  będzie  miał  aktualnie  ważnej  licencji 

zawodnika Polskiego  Związku Łuczniczego / OZŁucz – dotyczy jedynie kategorii 
młodzik  nie  będzie  w  żadnym  przypadku  stanowić  podstawy  do  nadania klasy  

sportowej. 
8.   Normę wynikową na klasę sportową można uzyskać podczas zawodów na torach 

otwartych: 

 a/  Klasa M ,  I  -- zawody krajowe, których wykaz  na  każdy  rok ustali  PZŁucz
 oraz  zawody międzynarodowe z kalendarza zawodów PZŁucz reprezentacji 

 Polski lub reprezentacji klubu sportowego po zatwierdzeniu Zarządu PZŁucz.  
 b/  Klasa  II,  III --  wszystkie  zawody krajowe / centralne, okręgowe, 
 międzyklubowe, klubowe/ bez  względu  na  ich  rangę oraz zawody  

 międzynarodowe. 
9.   Klasa sportowa zostanie  nadana  tylko  na  podstawie  wyniku  zawodnika   

obowiązkowo udokumentowanego   protokołem  z  zawodów  dostarczonym   do   
Polskiego Związku Łuczniczego/OZŁucz – dotyczy kategorii młodzik/ 
w terminie  i  zgodnie z  ustalonymi  wymogami.  

                
10.Normy   wynikowe  na   klasy   sportowe :  M,   I,  II,  III  

     nadawane  przez   Komisję Sportowo—Licencyjną  PZŁucz.  
 

Wyszczególnienie Klasa 
I I I 

Klasa 
I I 

Klasa 
I 

Klasa 
Mistrzowska. 

MĘŻCZYŹNI 
7 0  m 

 
1 8 0 

 
2 8 0 

 
3 0 0 

 
3 2 0 

2 x 7 0 m 3 5 0 5 4 0 5 9 0 6 3 0 

WA 1440 
/ 90, 70, 50, 30 / 

 
8 0 0 

 
1 1 0 0 

 
1 2 0 0 

 
1 2 7 0 

Juniorzy  młodsi. 

6 0 m 

 

1 8 0 

 

2 6 0 

 

3 1 0 

 

------ 

2 x 6 0 m 3 5 0 5 0 0 6 1 0 ------ 

WA  1440 Jm 
/70, 60, 50,30 / 

 
8 0 0 

 
1 1 0 0 

 
1 2 0 0 

 
------ 

KOBIETY 

7 0 m 

 

1 7 0 

 

2 6 0 

 

2 9 0 

 

3 1 5 

2 x 7 0 m 3 3 0 5 1 0 5 7 0 6 2 0 

WA 1440 
/ 70, 60, 50, 30 / 

 
8 0 0 

 
1 1 0 0 

 
1 1 8 0 

 
1 2 5 0 

Juniorki młodsze. 

6 0 m 

 

1 8 0 

 

2 5 0 

 

3 0 0 

 

------ 

2 x 6 0 m 3 4 0 4 9 0 5 9 0 ------ 

WA  1440 Jm 
/ 60, 50, 40, 30 / 

 
8 0 0 

 
1 1 0 0 

 
1 2 0 0 

 
------ 
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11. Klasy   M M,   M,   I  ---   za miejsca  zajęte  w  zawodach.  

            Z   A   W   O   D   Y.         Indywidualnie  Zespół  lub  M i k s t 

  M M     M      I  M  M     M      I 

Mistrzostwa   Polski  Seniorów ------ 1 --- 3 4 --16  ------ 1 --- 3 4 - 8 

Młodzieżowe  Mistrzostwa 
Polski 

------ 1 --- 2 3 --- 8  ------      1 2 - 8 

Mistrzostwa   Polski   Juniorów ------      1 2 --- 8  ------  ------ 1 - 8 

Mistrzostwa   Polski   Juniorów   

Młodszych   -   OOM 

 

 ------ 

 

 ------ 

 

 1 -- 8 

 

 ------ 

 

------ 

 

1--8 

Puchar Polski Seniorów-
klasyfikacja końcowa  

 ------  1 -- 3 4 - 16  ------  ------  ----- 

DMP—   Ekstraklasa 

mężczyzn  i  kobiet.        
Dotyczy uczestniczących 

minimum  w  4  rundach. 

 

 ------ 

 

 ------ 

 

 ------ 

 

 ------ 

 

1 ---3 

 

4 --8 

Halowe   Mistrzostwa  Polski  
Seniorów 

 ------  1 -- 3  4 -- 8  ------ 1 --- 3  4-- 6 

Halowe   Młodzieżowe  
Mistrzostwa   Polski 

 ------  1 -- 2  3 -- 6  ------     1 2 --3 

Halowe   Mistrzostwa  Polski   
Juniorów 

 ------      1  2 -- 4  ------  ------ 1---3 

Igrzyska   Olimpijskie  1 -- 8  ------  ------  1 -- 8  ------  ----- 

Mistrzostwa   Świata    
Seniorów 

 1 -- 8  ------  ------  1 -- 8 9 - 16  ----- 

Mistrzostwa    Europy   

Seniorów 

 1 -- 6  7 – 8  ------  1 -- 4  5 -- 8  ----- 

Akademickie   Mistrzostwa   
Świata 

 1 -- 4  5 – 8  ------  1 -- 3  4 -- 8  ----- 

Mistrzostwa   Świata  Juniorów  1 -- 3  4 – 8  ------  --1---  2 -- 3  ----- 

Mistrzostwa  Europy  Juniorów  1 -- 2  3--- 8  ------  --1---  2 -- 6  ----- 

Mistrzostwa       Europy   
Juniorów  Młodszych 

 ------  1 -- 8  ------  ------  1 -- 4  ----- 

Halowe    Mistrzostwa   Świata    
Seniorów 

 1 -- 8  ------  ------  1 -- 6  7--10  ---- 

Halowe    Mistrzostwa   

Europy    Seniorów 

 1 -- 6  ------  ------  1 -- 3  4 -- 8  ---- 

Halowe     Mistrzostwa   
Świata     Juniorów 

 1 -- 2  3 -- 8  ------  ------  1 -- 3  ---- 

Halowe     Mistrzostwa   

Europy    Juniorów 

     1  2---3  ------  -------  1 -- 3  ---- 
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Regulamin nadawania klas sportowych - łuki bloczkowe. 
 

 Zarząd  Polskiego  Związku  Łuczniczego   uchwalił  regulamin  nadawania klas  
sportowych  w  PZŁucz  / łuki  bloczkowe /.  

 
1.W  Polskim Związku Łuczniczym  obowiązują następujące klasy sportowe: 

   
   Mistrzowska                         ---  M 
   Pierwsza                                ---  I 

   Druga                                     ---  I I 
   Trzecia                                   ---  I I I 

 
2. Klasy  sportowe  nadaje  i  ich ewidencję  prowadzi  Komisja  Sportowo -  

Licencyjna  PZŁucz.   

 
3.Zawodnik  któremu  zostanie  nadana  klasa  sportowa  musi  posiadać  aktualnie  

ważną  na dany  rok  licencję  zawodnika   przyznaną  przez  Polski  Związek  
Łuczniczy.   

 

4.Okres   ważności  klas  sportowych .  
 Mistrzowska,   pierwsza,   druga,   trzecia :   do  końca następnego  roku  po roku   

w  którym została  nadana.  
 
5.Klasy  sportowe nadaje się za uzyskanie normy  wynikowej  w  zawodach  na  torach 

otwartych  - pkt.  9   regulaminu. 
 
6.Uzyskanie normy wynikowej przez zawodnika w zawodach łuczniczych, który   

w czasie startu w  tych zawodach  nie  będzie  miał aktualnie  ważnej  licencji 
zawodnika  z Polskiego Związku Łuczniczego nie będzie w żadnym przypadku 

stanowić podstawy do  nadania klasy  sportowej.  
 
7.Normę wynikową  na klasę sportową  można  uzyskać podczas zawodów na torach 

otwartych: 
 a/ Klasa  M,   I   --  zawody krajowe,  których wykaz na  każdy  rok ustali  PZŁucz 

oraz  zawody międzynarodowe  reprezentacji  Polski - skład reprezentacji 
zatwierdzony przez Zarząd PZŁucz.  

 b/ Klasa   I I,   I I I -- wszystkie  zawody  krajowe  / centralne, okręgowe, 

międzyklubowe, klubowe / bez  względu  na ich  rangę, oraz  zawody  
międzynarodowe.  

 
8.Klasa  sportowa  zostanie  nadana  tylko  na  podstawie  wyniku  zawodnika  

obowiązkowo udokumentowanego   protokołem  z   zawodów   dostarczonym   do   
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Polskiego   Związku  Łuczniczego  w  terminie  i  zgodnie  z  ustalonymi  

wymogami. 
 

9.Normy  wynikowe  na  klasy sportowe :   MM, M,  I,  I I,  I I I.  

     Wyszczególnienie.  Klasa 
I I I 

Klasa 
I I 

Klasa 
I 

Klasa 
Mistrzowska 

MĘZCZYŹNI. 
5 0 m –  72 strzały, tarcza 80 

cm 

 
550 

 
610 

 
645 

 
680 

KOBIETY. 
5 0 m -72  strzały,  tarcza  80 

cm 

 
510 

 
580 

 
615 

 
660 

 

 Karta praw i obowiązków członka kadry narodowej  
i reprezentanta Polski 

 

1. Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział 
zawodników w: 

 
a) Igrzyskach Olimpijskich 

b) Mistrzostwach Świata 

c) Mistrzostwach Europy 

d) Zawodach międzynarodowych w kraju i zagranicą  

e) Skład reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie ustala PZŁucz a zatwierdza Polski 

Komitet Olimpijski. 

f) Skład reprezentacji na Mistrzostwa Świata i Europy ustala Zarząd Polskiego 

Związku Łuczniczego na wniosek Kierownika Wyszkolenia. 

g) Skład reprezentacji na imprezy międzynarodowe na podstawie obowiązujących 

kryteriów zatwierdzonych przez Zarząd PZŁucz ustala Kierownik Wyszkolenia 

PZŁucz w porozumieniu z trenerami kadry narodowej. Zawodnik, który 

odmówił reprezentowania barw narodowych może zostać wykluczony ze składu 

kadry narodowej.  
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h) Reprezentant Polski na zawody międzynarodowe musi być członkiem kadry 

narodowej 

i) Zawodnik posiada status członka kadry narodowej (olimpijskiej) w Polskim 

Związku Łuczniczym od dnia powołania do dnia odwołania lub skreślenia z listy 

członków kadry narodowej(olimpijskiej).  

j) Zawodnik posiada status reprezentanta Polski w Polskim Związku Łuczniczym  

w okresie od dnia powołania do składu reprezentacji Polski do dnia zakończenia 

zawodów. 

k) Członek kadry narodowej (olimpijskiej) i reprezentant Polski w łucznictwie jest 

obowiązany do poświęcenia całej swej energii i umiejętności sportowych oraz 

przykładania najwyższej staranności dla osiągnięcia najlepszego wyniku 

sportowego oraz do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby 

przynieść szkodę Polsce i Polskiemu Związkowi Łuczniczemu.  

Obowiązki członka kadry narodowej PZŁucz i reprezentanta Polski: 

Członek kadry narodowej (olimpijskiej) i reprezentant Polski w łucznictwie jest 

obowiązany do: 

1)realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez PZŁucz, 

wypełniania i wysyłania AROT-a wg ustaleń PZŁucz, 

2)uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach i konsultacjach 

kadry narodowej (olimpijskiej),  

3)uzyskania zgody trenera kadry narodowej i kierownika wyszkolenia PZŁucz  
na zmianę planu szkolenia,  

4)udziału we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym w szczególności  
w Mistrzostwach Świata, Europy i Igrzyskach Olimpijskich,  

5)przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku oraz 
dyspozycji Kierownika Wyszkolenia, trenera i lekarza sportowego,  

6)przestrzegania postanowień organizatora zawodów,  

7)poddawania się każdorazowo testom, badaniom sprawności, lekarskim  
i wydolnościowym,  

8)przestrzegania zakazu spożywania alkoholu oraz zażywania środków 
dopingowych i narkotycznych, 
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9)przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez 

wcześniejszej zgody lekarza sportowego,  

10)używania przekazanego przez Związek sprzętu i stroju reprezentanta Polski oraz 

 dbałości o ten strój i sprzęt,  

11)przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek 
 dodatkowych znaków i napisów na stroju i sprzęcie, o których mowa w pkt. 10 
 bez zgody PZŁucz,  

12)przestrzegania sportowego, zdrowego trybu życia,  

13)rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji  
 z trenerem, Kierownikiem Wyszkolenia, kierownictwem reprezentacji lub 

 PZŁucz, 

14)przestrzegania zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich na temat 

stosunków wewnętrznych w Związku, jego organizacji i zasobów finansowych.  

 

Prawa członka kadry narodowej i reprezentanta Polski:  

1) Uczestnictwa w zgrupowaniach centralnych (krajowych i zagranicznych) 

zgodnie z zatwierdzonym przez Związek indywidualnym programem szkolenia,  

2) Opieki szkoleniowej i medycznej podczas zgrupowań centralnych,  

3) Wyposażenia w strój i sprzęt reprezentanta Polski zgodnie z obowiązującymi  

w Związku normami zużycia,  

4) Wypłaty przyznanego stypendium sportowego w terminie do dnia 10-tego 

następnego miesiąca.  

  

Członkowie kadry narodowej i reprezentanci Polski ponoszą odpowiedzialność 

dyscyplinarną za niewykonanie obowiązków określonych w  niniejszej Karcie praw  

i obowiązków członków kadry narodowej Polskiego Związku Łuczniczego  

i reprezentanta Polski, łącznie ze skreśleniem ze składu kadry narodowej.  
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       Regulamin współzawodnictwa sportowego 
klubów PZŁucz 

    Zarząd  Polskiego  Związku  Łuczniczego uchwalił  regulamin  rocznego 
współzawodnictwa sportowego  klubów  Polskiego Związku  Łuczniczego na 

2014 rok. 
1.W rocznym współzawodnictwie sportowym klubów PZŁucz. zostaną 
sklasyfikowane tylko kluby w konkurencji łuków olimpijskich: 

    a/  posiadające aktualną na dany rok licencję klubu sportowego w PZŁucz.,  
    b/  mające opłaconą roczną składkę członkowską w PZŁucz.  

2.Wynik zawodnika indywidualny i w zespole /zespołu/ uzyskany w zawodach 
łuczniczych,   który w czasie startu w tych zawodach nie będzie miał aktualnie 
ważnej licencji zawodnika z Polskiego Związku Łuczniczego nie będzie w 

żadnym przypadku stanowić  podstawy do zaliczenia punktów klubowi.  
3.Roczny ranking współzawodnictwa sportowego klubów za dany rok będzie 

podawany do wiadomości  na stronie internetowej  PZŁucz.  
                                                             Punktacja: 
4.    Za miejsca indywidualne  w  halowych  Mistrzostwach  Polski.        

Miejsce Młodzik Junior  młodszy Junior Młodzieżowiec Senior Niepełnosprawni 

1 8 9 10 11 12 12 

2 7 8 9 10 11 11 

3 6 7 8 9 10 10 

4 5 6 7 8 9 9 

5 4 5 6 7 8 8 

6 3 4 5 6 7 7 

7 2 3 4 5 6 6 

8 1 2 3 4 5 5 

     

5.   Za miejsca  indywidualne  w  Mistrzostwach   Polski   na  torach  
otwartych. 

Miejsce Młodzik Junior  młodszy Junior Młodzieżowiec Senior Niepełnosprawni 

1 13 14 15 16 17 17 

2 12 13 14 15 16 16 

3 11 12 13 14 15 15 

4 10 11 12 13 14 14 

5 9 10 11 12 13 13 

6 8 9 10 11 12 12 

7 7 8 9 10 11 11 

8 6 7 8 9 10 10 

       Ponadto   młodzicy  za  miejsca:   9—5,5pkt. ,   10—5 pkt.,     11—4,5pkt.,   

12—4pkt.,       13—3,5 pkt.,       14—3 pkt.,         15—2,5pkt.,    16—2pkt. 
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       Ponadto  juniorzy  młodsi  za  miejsca:   9—6,5 pkt.,    10—6pkt.,    11—
5,5pkt.,    12—5pkt.,       13—4,5 pkt.,      14—4 pkt.,       15—3,5 pkt.,    16—3 

pkt. 
 
6.    Za  miejsca  zespołów  w Mistrzostwach  Polski  na torach  otwartych.  

Miejsce Młodzicy Juniorzy  młodsi Juniorzy Młodzieżowcy Seniorzy 

1 40 45 50 55 60 

2 35 40 45 50 55 

3 30 35 40 45 50 

4 25 30 35 40 45 

5 20 25 30 35 40 

6 15 20 25 30 35 

7 10 15 20 25 30 

8 5 10 15 20 25 

                                          
7.     Za   miejsce  w  lidze  w  klasyfikacji  końcowej. 

    Miejsce Ogólnopolska   Liga    Młodzików    I    Liga Ekstraklasa  Łucznicza 

1 50 55 60 

2 45 50 55 

3 40 45 50 

4 35 40 45 

5 30 35 40 

6 25 30 35 

7 20 25 30 

8 15 20 25 

9 10 15 20 

10 5 10 15 

      
 

  Ponadto  w Ogólnopolskiej  Lidze  Młodzików  za  miejsca:  
       11—4,5 pkt.,    12 – 4 pkt.,    13 – 3,5pkt.,   14 – 3 pkt.,   15 – 2,5 pkt.,     

       16 – 2 pkt. 
 
8.    Za  posiadanie  w danym  roku  klasy  sportowej.                   

                  Klasa   sportowa:                                          Punkty: 
 

                  Mistrzowska Międzynarodowa                       50 
                  Mistrzowska                                                     30 
                  Pierwsza                                                           20 

                  Druga                                                                10 
                  Trzecia                                                               5  
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 9.  Za  miejsca w Grand Prix w każdej rundzie, OTK – końcowej klasyfikacji 
za sumę punktów w konkurencji WA 1440 odpowiednio w Sen, Jun lub Jm.               

        1—8 pkt.,   2—7,5 pkt.,   3—7 pkt.,    4—6,5 pkt.,    5—6 pkt.,  6—5,5 
pkt.,   7—5 pkt.,   8—4,5 pkt., 9—4 pkt., 10—3,5 pkt., 11—3 pkt., 12—2,5 
pkt., 13—2 pkt., 14—1,5 pkt., 15—1 pkt., 16—0,5 pkt. 

 
                                                                      

10.  Za współzawodnictwo klubów sportowych w rywalizacji młodzieżowej 
według klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki : 
za 1 punkt w klasyfikacji klub otrzyma 3 pkt. w rocznym współzawodnictwie  

sportowym klubów.  
 

11.  Powołanie  zawodnika  do  kadry  narodowej   na  II półrocze  
       i I  półrocze  roku  następnego.  
 

Kadra  narodowa:                          Punkty: 
Seniorów                                          25  

Młodzieżowców                              20  
Juniorów                                          15 
Juniorów  młodszych                      10  

 
12.  Za  rekord   Polski.                                                 

     Indywidualnie:                Zespół: 
     
       Seniorów                           50 pkt.                             150 pkt. 

       Juniorów                            30 pkt.                              90 pkt.  
       Juniorów  młodszych         20 pkt.                              60 pkt.  

 
13. Za  miejsca  w  zawodach  - indywidualnie  i  w zespole. 
 

Miejsce Mistrzostwa Świata  
i  Europy Juniorów 

Mistrzostwa Świata  
i  Europy Seniorów 

Igrzyska 
Olimpijskie 

1 100 150 200 

2 90 125 175 

3 80 100 150 

4 70 90 125 

5 60 80 100 

6 50 70 90 

7 40 60 80 

8 30 50 70 

9  ---  16 10 30 50 



 
Komunikat Polskiego Związku Łuczniczego nr 1/468/2014 

- 93 - 

 

Trener w PZŁucz po deregulacji 
 
28.10.2013 roku Zarząd PZŁucz podjął uchwałę w sprawie stopni trenerskich 

 i procedur ich uzyskiwania 
 
Procedury prowadzenia kształcenia i doskonalenia kadr trenerskich w Polskim 

Związku Łuczniczym od listopada 2013 roku.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów, Art. 25. w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z później. zm.), polskie związki sportowe prowadzą 

szkolenie i ewidencję kadr trenerskich na potrzeby działania swojego Związku.  
 

PZŁucz uchwala się co następuje : 
  
W Polskim Związku Łuczniczym obowiązują następujące stopnie w kształceniu kadr 

szkoleniowców : 
 

1. Trener kl. III PZŁucz ( dawny instruktor łucznictwa)  
2. Trener kl. II PZŁucz 
3. Trener kl. I PZŁucz 

4. Trener kl. M PZŁucz 
 

 W celu zapewnieniu jednolitego modelu nauczania techniki strzelania z łuku 
oraz programu prowadzenia szkolenia zawodników w sekcjach łuczniczych, klubach 
sportowych, Okręgowych Związkach Łuczniczych, koordynacją prowadzenia 

kształcenia nowych szkoleniowców oraz doskonalenia kadr trenerskich, 
szkoleniowców, którzy posiadają już uprawnienia trenerskie zajmuje się Dział 

Szkolenia PZŁucz. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi z ramienia Działu 
Szkolenia PZŁucz za szkolenie kadr są: Kierownik Wyszkolenia PZŁucz i trener 
główny kadry lub trenerzy kadry kobiet i mężczyzn.  

- W załączeniu do uchwały - wzorcowy program kształcenia na kursie dla kandydatów 
na trenera klasy III.  

 
Warunki do spełnienia w celu uzyskania tytułu trenera III klasy :  
 

- ukończone 18 lat i wykształcenie minimum średnie,  
- posiadać minimum 3 letni staż w charakterze zawodnika lub uzyskać do dnia 

zakończenia kursu wynik punktowy na poziomie III klasy sportowej lub zostać 
delegowanym przez organizację której kandydat prowadzi już szkolenie zawodników.   
- odbyć kurs szkoleniowy  

- pomyślnie zdać egzamin przed komisją PZŁucz.  
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- zaświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze 
współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Łuczniczy. 

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa 
w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, 

rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.).” 
 

Warunki do spełnienia w celu uzyskania tytułu trenera II klasy :  
 

- posiadać minimum wykształcenie średnie z maturą  
- posiadać minimum 5 letni staż w charakterze trenera  
- osiągać wyniki sportowe  z  zawodnikami na poziomie medalowym w Mistrzostwach 

Polski  
w dowolnej kategorii wiekowej w konkurencji łuków klasycznych lub bloczkowych.  

- odbyć kurs doszkoleniowy  
- pomyślnie zdać egzamin przed komisją PZŁucz  
- zaświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze  

współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Łuczniczy.  
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa 

w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, 
rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.).” 

 
Warunki do spełnienia w celu uzyskania tytułu trenera I klasy :  

 
- posiadać wykształcenie wyższe z tytułem mgr z dowolnej uczelni  
- posiadać 10-cio letni staż pracy trenerskiej  

- osiągać wyniki sportowe na poziomie medalowym w Mistrzostwach Polski Seniorów 
w konkurencji łuków klasycznych lub bloczkowych na poziomie MŚw , ME  

- napisać pracę dyplomową jak wyżej 
- pomyślnie zdać egzamin przed komisją PZŁucz  
- zaświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze 

współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Łuczniczy.  
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa 

w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, 
rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.).” 

 
Warunki do spełnienia w celu uzyskania tytułu trenera klasy M :  

 
- posiadać wykształcenie wyższe z tytułem mgr z dowolnej uczelni 
- 15 letni staż pracy trenerskiej 
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- osiągać wyniki sportowe na poziomie medalowym MŚw, ME, IO w kategoriach 
seniorskich lub posiadać zawodników z tytułem Mistrza Polski Seniorów w kategorii 

łuków klasycznych na torach otwartych  w konkurencji olimpijskiej.  
- napisać pracę dyplomową jak wyżej 
- pomyślnie zdać egzamin przed komisją PZŁucz  

- zaświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku  
ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Łuczniczy.  

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa 
w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, 
rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553, z późn. zm.).” 
 

- Miedzy awansami na trenera kl I z II oraz M z I musi trener pracować w sposób 

ciągły 5 lat w bezpośrednim szkoleniu zawodników.  

 

UWAGA – Zarząd PZŁucz może w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
awansować trenera kl III na trenera kl II bez odbycia kursu trenerskiego w przypadku 

wybitnych sukcesów trenera na arenie międzynarodowej – zdobycie medali przez 
klubowego zawodnika na MŚw, ME lub IO.  
 

- Program kursu na trenera dowolnej klasy opracowuje i zatwierdza Dział Szkolenia 
PZŁucz.  

Z ramienia PZŁucz w komisji egzaminacyjnej, której regulamin postępowania 
zatwierdza Zarząd PZŁucz biorą udział minimum dwie z n/w osób:  
- Prezes lub V-ce Prezes d/s szkoleniowo sportowych  

- Kierownik Wyszkolenia PZłucz ( posiadający tytuł trenera kl. M lub I)  
- Trener kadry I reprezentacji (posiadający tytuł trenera kl. M lub I)     

 
- W ramach kursu na trenera klasy III wprowadza się obowiązkowy zakres wiedzy 
ogólnej wg programów AWF w wymiarze 50 godzin. ( anatomia, fizjologia sportu, 

teoria sportu, psychologia, higiena, biomechanika, elementy medycyny sportu  
i antropologii )  

- Wprowadza się nowe książeczki/dyplomy trenera III, II, I i M klasy wystawiane przez 
PZŁucz od dnia 4.11.2013 r.  
- Opłata za wystawienie nowej książeczki/dyplomu trenerskiej przez PZŁucz wynosi 

75zł. 
 

 Dyplom  na  stopień  trenera  łucznictwa klasy trzeciej, drugiej, pierwszej, 
mistrzowskiej PZŁucz wydaje  Polski Związek  Łuczniczy. 
  

 Aby  otrzymać dyplom  trenera klasy  III, II, I,  M PZŁucz, należy 
dostarczyć  do  biura  PZŁucz: potwierdzoną  kserokopię posiadanej książeczki 

instruktora, lub dokumentu  stwierdzającego posiadanie stopnia  trenera, 2 zdjęcia.  
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 Termin wystawienia książeczki wynosi  30 dni od dnia wpłynięcia poprawnego 

wniosku od kandydata. 
 
 Prowadzący zajęcia szkoleniowe trener PZŁucz w klubie zrzeszonym w PZŁucz 

ma obowiązek posiadać aktualnie ważną licencję trenera PZŁucz. W zakresie  
przyznawania licencji trenera i przedłużania ważności licencji trenera obowiązuje 

aktualny regulamin przyznawania licencji w PZŁucz. 
 
 Trener składając do Komisji Sportowo-Licencyjnej PZŁucz wniosek  

o przyznanie licencji trenera ma obowiązek dołączyć do wniosku pisemną pozytywną 
opinię sporządzoną przez Kierownika Wyszkolenia PZŁucz.  

 
 Trener posiadający przyznana licencję, jeżeli nie przedłuży jej ważności na rok 
następny, w przypadku minimum rocznej przerwy, musi rozpocząć procedurę 

przyznawania nowej licencji.  
 

 Szkoleniowcy, posiadający do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stopień 
instruktora łucznictwa otrzymują stopień trenera klasy III PZŁucz i odpowiednio 
trenerzy posiadający klasę II, I i M w rozumieniu poprzednich przepisów zachowują 

odpowiednie stopnie trenera klasy II, I i M PZŁucz.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

Kalendarz Zawodów – kategorie wiekowe 

Seniorzy: 

l.p. Nazwa miejsce termin  

1 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz Milówka  11-12.01 

2 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz Głuchołazy 1-2.02 

3 Memoriał Karola Hibnera  Teresin 8-9.02 

4 Halowe Mistrzostwa Polski Sen iorów  Zamość 15-16.02 

5 Halowe Mistrzostwa Świata Nimes (FRA) 25.02-2.03 

6 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Prudnik 21-23.03 

7 Ekstraklasa Łuczn icza  Prudnik 23.03 

8 Halowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych Żywiec  29.03 

9 Puchar Gór Opawskich Prudnik 5-6.04 

10 Grand Prix Kadry Narodowej  Prudnik 11-13.04 

11 Ekstraklasa Łuczn icza  Prudnik 13.04 

12 I Runda Pucharu Świata Shanghai (CHN) 22-27.04 

13 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Legnica  2-4.05 
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14 

Międzynarodowy Turniej Łuczniczy z okazji 773 

rocznicy " Bitwy pod Legnicą" - Grand Prix  

w łuczn ictwie bloczkowym Legnica  

3-4.05 

15 Ekstraklasa Łuczn icza  Legnica  4.05 

16 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kielce 10.05 

17 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Radom 10.05 

18 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Głuchołazy 10.05 

19 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 10.05 

20 Memoriał Michała Sawickiego Radom 10.05 

21 II Runda Pucharu Świata  Medellin (COL) 13-18.05 

22 Grand Prix w łuczn ictwie bloczkowym Teresin 17-18.05 

23 
I runda Pucharu Polski w strzelaniu Field  

Rybnik - 

Golejów/Grzybówka  
24.05 

24 Memoriał Mieczysława Nowakowskiego Warszawa 24-25.05 

25 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Dąbrowa Tarnowska 30.05-1.06 

26 Ekstraklasa Łuczn icza  Dąbrowa Tarnowska 1.06 

27 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Boguchwała  7.06 

28 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 7.06 

29 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Wrocław 7.06 

30 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kołobrzeg 7.06 

31 Grand Prix w łuczn ictwie bloczkowym Kraków 7-8.06. 

32 III runda Pucharu Świata  Antalya 10-15.06 

33 II runda Pucharu Polski w strzelaniu Field  Szczecin - Podjuchy 14.06 

34 Mistrzostwa Miasta Zgierza  Zgierz 14-15.06 

35 Puchar Ziemi Dolnośląskiej Nowa Ruda 14-15.06 

36 Puchar Europy Seniorów  Sofia (BUL) 16-21.06 

37 Memoriał Ireny Szydłowskiej Warszawa 21-22.06 

38 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Żywiec  27-29.06 

39 Ekstraklasa Łuczn icza  Żywiec  29.06 

40 Zawody Międzynarodowe Włochy 12-13.07 

41 Grand Prix w łuczn ictwie bloczkowym Jaworze 12-13.07 

42 
Mistrzostwa Europy Seniorów 

Echmiadzin 

(ARM) 
21-26.07 
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43 Mistrzostwa Europy Osób Niepełnos prawnych  Nottwill (S UI) 26.07-3.08 

44 IV runda Pucharu Świata Wrocław 5-10.08 

45 
III runda Pucharu Polski w strzelaniu Field  

Bytom - 

Stolarzowice  
16.08 

46 Zawody Międzynarodowe Roveretto (ITA) 16-17.08 

47 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dąbrowa Tarnowska 23.08 

48 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 

d.u. (MAZ,LDZ, 

PDL, WM) 
23.08 

49 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Prudnik 23.08 

50 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Brzoza 23.08 

51 MP Seniorów OPEN Zamość 27-31.08 

52 II Mistrzostwa Polski w 3D Jaworze 13.09 

53 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Żywiec  20.09 

54 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 20.09 

55 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Nowa Ruda 20.09 

56 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 20.09 

57 X Turn iej o Puchar Beskidów  Żywiec  21.09 

58 Ekstraklasa Łuczn icza  Żywiec  21.09 

59 Grand Prix w łuczn ictwie bloczkowym 
Gorzów 

Wielkopolski 
20-21.09 

60 Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego Zgierz 20-21.09 

61 78 Mistrzostwa Polski Seniorów  Dobczyce 27-28.09 

62 II Mistrzostwa Polski w strzelaniu Field  Toszek / Fazaniec  4.10 

63 III Memoriał im. Jana Konopczyńskiego  Żołędowo 4-5.10 

64 Klubowy Puchar Europy - Roveretto Roveretto (ITA) 4-5.10 

65 Zawody Międzynarodowe - 26 Ciupaga Góralska  Żywiec  11-12.10 

66 Ogólnopolskie Zawody o Puchar Wójta Pielgrzymka 18.10 

67 Halowe Ogólnopolskie Zawody Kontrolne PZŁucz  Prudnik 15-16.11 

68 Halowe Ogólnopolskie Zawody Kontrolne PZŁucz  Milówka  6-7.12 

69 Halowe Zimowe Mistrzostwa Po lski WA 1440 Prudnik 13-14.12 

70 Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy  Kielce 13-14.12 
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Juniorzy: 
l.p. Nazwa miejsce termin  

1 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz Milówka  11-12.01 

2 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz Głuchołazy 1-2.02 

3 Memoriał Karola Hibnera  Teresin 8-9.02 

4 Memoriał Kolomskiego Kielce 15-16.02 

5 Halowe Mistrzostwa Świata Nimes (FRA) 25.02-2.03 

6 Halowe Mistrzostwa Polski Jun i Młodzieżowców  Milówka  8-9.03. 

7 Halowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych  Dąbrowa Tarnowska 15-16.03 

8 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Prudnik 21-23.03 

9 Ekstraklasa Łuczn icza  Prudnik 23.03 

10 Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików  Zgierz 22-23.03 

11 
Halowe Mistrzostwa Polski Osób 

Niepełnosprawnych Żywiec  
29.03 

12 Puchar Gór Opawskich Prudnik 5-6.04 

13 Grand Prix Kadry Narodowej  Prudnik 11-13.04 

14 Ekstraklasa Łuczn icza  Prudnik 13.04 

15 Turniej Nadziei Olimpijskich  Lwów (UKR) 23-27.04 

16 Międzynarodowe zawody w Słowenii Kamnik (SLO) 26-27.04 

17 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Legnica  2-4.05 

18 Międzynarodowy Turniej Łuczniczy z okazji 773 

rocznicy " Bitwy pod Legnicą"  Legnica  
3-4.05 

19 Ekstraklasa Łuczn icza  Legnica  4.05 

20 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kielce 10.05 

21 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Radom 10.05 

22 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Głuchołazy 10.05 

23 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 10.05 

24 Memoriał Michała Sawickiego Radom 10.05 

25 Mistrzostwa Europy Juniorów Ljubliana (SLO) 19-24.05 

26 Memoriał Mieczysława Nowakowskiego Warszawa 24-25.05 

27 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Dąbrowa Tarnowska 30.05-1.06 

28 Ekstraklasa Łuczn icza  Dąbrowa Tarnowska 1.06 

29 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Boguchwała  7.06 
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30 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 7.06 

31 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Wrocław 7.06 

32 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kołobrzeg 7.06 

33 Mistrzostwa miasta Zgierza  Zgierz 14-15.06 

34 Puchar Ziemi Dolnośląskiej Nowa Ruda 14-15.06 

35 Memoriał Ireny Szydłowskiej Warszawa 21-22.06 

36 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Żywiec  27-29.06 

37 Ekstraklasa Łuczn icza  Żywiec  29.06 

38 Puchar Europy Juniorów  Moskwa (RU) 7-12.07 

39 Zawody Międzynarodowe Włochy 12-13.07 

40 Mistrzostwa Polski Juniorów Kielce 25-27.07 

41 Mistrzostwa Polski Zrzes zenia LZS Zamość 16.08 

42 Zawody Międzynarodowe Roveretto (ITA) 16-17.08 

43 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dąbrowa Tarnowska 23.08 

44 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 

d.u. (MAZ,LDZ, 

PDL, WM) 
23.08 

45 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Prudnik 23.08 

46 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Brzoza 23.08 

47 MP Seniorów OPEN Zamość 27-31.08 

48 Zawody  Międzynarodowe  Niemcy 6-7.09 

49 "Złota Jesień" - zawody międzynarodowe Lwów (UKR) 8-13.09 

50 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Żywiec  20.09 

51 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 20.09 

52 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Nowa Ruda 20.09 

53 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 20.09 

54 X Turn iej o Puchar Beskidów  Żywiec  21.09 

55 Ekstraklasa Łuczn icza  Żywiec  21.09 

56 Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego Zgierz 20-21.09 

57 III Memoriał im. Jana Konopczyńskiego Żołędowo 4-5.10 

58 Złoty Liść Jesieni Kielce 4-5.10 

59 Zawody Międzynarodowe - 26 Ciupaga Góralska  Żywiec  11-12.10 
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60 Ogólnopolskie Zawody o Puchar Wójta Pielgrzymka 18.10 

61 Halowe Ogólnopolskie Zawody Kontrolne PZŁucz  Prudnik 15-16.11 

62 Halowe Ogólnopolskie Zawody Kontrolne PZŁucz Milówka  6-7.12 

63 Halowe Zimowe Mistrzostwa Po lski WA 1440 Prudnik 13-14.12 

64 Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy  Kielce 13-14.12 

Juniorzy Młodsi: 

l.p. Nazwa miejsce termin  

1 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz Milówka 11-12.01 

2 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz Głuchołazy 1-2.02 

3 Memoriał Karola Hibnera  Teresin 8-9.02 

4 Memoriał Kolomskiego Kielce 15-16.02 

5 Halowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych  Dąbrowa Tarnowska 15-16.03 

6 Ekstraklasa Łuczn icza  Prudnik 23.03 

7 Puchar Gór Opawskich Prudnik 5-6.04 

8 Ekstraklasa Łuczn icza  Prudnik 13.04 

9 Turniej Nadziei Olimpijskich  Lwów (UKR) 23-27.04 

10 Międzynarodowe zawody w Słowenii Kamnik (SLO) 26-27.04 

11 
Międzynarodowy Turniej Łuczniczy z okazji 773 

rocznicy " Bitwy pod Legnicą" - Grand Prix w ł. bloczk.  Legnica  
3-4.05 

12 Ekstraklasa Łuczn icza  Legnica  4.05 

13 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kielce 10.05 

14 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Radom 10.05 

15 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Głuchołazy 10.05 

16 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 10.05 

17 Memoriał Michała Sawickiego Radom 10.05 

18 I Turniej Kwalifikacyjny Juniorów Młodszych  Kraków 17-18.05 

19 Mistrzostwa Europy Juniorów Ljubliana (SLO) 19-24.05 

20 Memoriał Mieczysława Nowakowskiego Warszawa 24-25.05 

21 II Turn iej Kwalifikacyjny Juniorów Młodszych  Kołobrzeg 31.05-1.06 

22 Ekstraklasa Łuczn icza  Dąbrowa Tarnowska 1.06 

23 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Boguchwała  7.06 

24 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów M łodszych i I Liga 
Zgierz 7.06 
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25 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Wrocław 7.06 

26 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kołobrzeg 7.06 

27 Mistrzostwa Miasta Zgierza  Zgierz 14-15.06 

28 Puchar Ziemi Dolnośląskiej Nowa Ruda 14-15.06 

29 Strefy do OOM  
Makroregiony - wg 

wykazu 
14-15.06 

30 III Turniej Kwalifikacyjny Juniorów Młodszych  Zgierz 21-22.06 

31 Memoriał Ireny Szydłowskiej Warszawa 21-22.06 

32 Ekstraklasa Łuczn icza  Żywiec  29.06 

33 Puchar Europy Juniorów  Moskwa (RU) 7-12.07 

34 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Łucznictwie  Nowa Ruda 18-20.07 

35 Mistrzostwa Polski Zrzes zenia LZS Zamość 16.08 

36 Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie  Nanjing (CHN) 16-28.08 

37 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dąbrowa Tarnowska 23.08 

38 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 

d.u. (MAZ,LDZ, 

PDL, WM) 
23.08 

39 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Prudnik 23.08 

40 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Brzoza 23.08 

41 MP Seniorów OPEN Zamość 27-31.08 

42 Klubowe MP Juniorów Młodszych Kraków 6-7.09 

43 "Złota Jesień" - zawody międzynarodowe Lwów (UKR) 8-13.09 

44 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Żywiec  20.09 

45 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 20.09 

46 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Nowa Ruda 20.09 

47 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 20.09 

48 X Turn iej o Puchar Beskidów  Żywiec 21.09 

49 Ekstraklasa Łuczn icza  Żywiec  21.09 

50 Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego Zgierz 20-21.09 

51 III Memoriał im. Jana Konopczyńskiego  Żołędowo 4-5.10 

52 Złoty Liść Jesieni Kielce 4-5.10 

53 Zawody Międzynarodowe - 26 Ciupaga Góralska  Żywiec  11-12.10 

54 Halowe Ogólnopolskie Zawody Kontrolne PZŁucz  Prudnik 15-16.11 
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55 Halowe Ogólnopolskie Zawody Kontrolne PZŁucz  Milówka  6-7.12 

56 Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy  Kielce 13-14.12 

Młodzicy: 

l.p. Nazwa miejsce termin  

1 Memoriał Karola Hibnera  Teresin 8-9.02 

2 Memoriał Józefa Kolomskiego Kielce 15-16.02 

3 Halowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych  Dąbrowa Tarnowska 15-16.03 

4 Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików  Zgierz 22-23.03 

5 Zawody z okazji 45-lecia pracy trenerskiej L. Mozera  Bodzentyn 18.05 

6 Ogólnopolski Puchar Starosty Jędrzejowskiego  Jędrzejów 24.05 

7 Puchar Wsi Krakowskiej Zabierzów 7.06 

8 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dąbrowa Tarnowska 23.08 

9 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 

d.u. (MAZ, LDZ, 

PDL, WM) 
23.08 

10 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Prudnik 23.08 

11 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów M łodszych i I Liga 
Brzoza 23.08 

12 MP Seniorów OPEN Zamość 27-31.08 

13 Klubowe MP Juniorów Młodszych Kraków 6-7.09 

14 "Złota Jesień" - zawody międzynarodowe Lwów (UKR) 8-13.09 

15 Mistrzostwa Polski Młodzików Głuchołazy 13-14.09 

16 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Żywiec  20.09 

17 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 20.09 

18 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Nowa Ruda 20.09 

19 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 20.09 

20 Ogólnopolski Turn iej Lajkonika  Kraków 20.09 

21 X Turn iej o Puchar Beskidów  Żywiec  21.09 

22 Finał Ligi Młodzików Rzeszów 21.09 

23 III Memoriał im. Jana Konopczyńskiego  Żołędowo 4-5.10 

24 Złoty Liść Jesieni Kielce 4-5.10 

25 Zawody Międzynarodowe - 26 Ciupaga Góralska  Żywiec  11-12.10 

26 Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy  Kielce 13-14.12 
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Wykaz zawodów do ustalania składu kadry narodowej 
seniorów i juniorów oraz nadania klas M,  
I i zatwierdzania rekordów Polski w 2014r. 

l.p. Nazwa miejsce termin  

1 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Prudnik 21-23.03 

2 Grand Prix Kadry Narodowej  Prudnik 11-13.04 

3 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Legnica  2-4.05 

4 
Międzynarodowy Turniej Łuczniczy z okazji 773 

rocznicy " Bitwy pod Legnicą"  
Legnica  3-4.05 

5 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kielce 10.05 

6 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Radom 10.05 

7 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Głuchołazy 10.05 

8 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 10.05 

9 Memoriał Mieczysława Nowakowskiego Warszawa 24-25.05 

10 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz Dąbrowa Tarnowska 30.05-1.06 

11 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Boguchwała  7.06 

12 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 7.06 

13 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Wrocław 7.06 

14 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kołobrzeg 7.06 

15 Memoriał Ireny Szydłowskiej Warszawa 21-22.06 

16 Grand Prix Kadry Narodowej PZŁucz 
Żywiec  

27-29.06 

17 Zawody Międzynarodowe Włochy 12-13.07 

18 Mistrzostwa Polski Juniorów  Kielce 25-27.07 

19 Zawody Międzynarodowe Roveretto (ITA) 16-17.08 

20 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dąbrowa Tarnowska 23.08 

21 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 

d.u. (MAZ,LDZ, 

PDL, WM) 
23.08 

22 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Prudnik 23.08 

23 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Brzoza 23.08 
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24 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Żywiec  20.09 

25 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 20.09 

26 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Nowa Ruda 20.09 

27 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 20.09 

28 X Turn iej o Puchar Beskidów  Żywiec  21.09 

29 78 Mistrzostwa Polski Seniorów  Dobczyce 27-28.09 

30 Zawody Międzynarodowe - 26 Ciupaga Góralska  Żywiec  11-12.10 

 

Wykaz zawodów do ustalenia kadry narodowej juniorów 

młodszych oraz nadania klas sportowych I i zatwierdzania 

rekordów Polski w 2014 r. 

 

l.p. Nazwa miejsce termin  

1 Puchar Gór Opawskich Prudnik 5-6.04 

2 Turniej Nadziei Olimpijskich  Lwów (UKR) 23-27.04 

3 Międzynarodowe zawody w Słowenii  Kamnik (SLO) 26-27.04 

4 
Międzynarodowy Turniej Łuczniczy z okazji 773 

rocznicy " Bitwy pod Legnicą"  Legnica  
3-4.05 

5 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kielce 10.05 

6 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Radom 10.05 

7 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Głuchołazy 10.05 

8 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 10.05 

9 I Turniej Kwalifikacyjny Juniorów Młodszych  Kraków 17-18.05 

10 Memoriał Mieczysława Nowakowskiego Warszawa 24-25.05 

11 II Turn iej Kwalifikacyjny Juniorów Młodszych  Kołobrzeg 31.05-1.06 

12 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Boguchwała  7.06 

13 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 7.06 

14 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Wrocław 7.06 
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15 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Kołobrzeg 7.06 

16 Strefy do OOM  
Makroregiony - wg 

wykazu 
14-15.06 

17 III Turniej Kwalifikacyjny Juniorów Młodszych  Zgierz 21-22.06 

18 Memoria ł Ireny Szydłowskiej Warszawa 21-22.06 

19 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Łucznictwie  Nowa Ruda 18-20.07 

20 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dąbrowa Tarnowska 23.08 

21 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 

d.u. (MAZ,LDZ, 

PDL, WM) 
23.08 

22 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Prudnik 23.08 

23 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Brzoza 23.08 

24 
Klubowe MP Juniorów Młodszych Kraków 

6-7.09 

25 
"Złota Jesień" - zawody międzynarodowe Lwów (UKR) 

8-13.09 

26 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Żywiec  20.09 

27 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Zgierz 20.09 

28 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Nowa Ruda 20.09 

29 
Ogólnopolski Turn iej Klasyfikacyjny Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych i I Liga 
Dobrcz 20.09 

30 X Turn iej o Puchar Beskidów  Żywiec  21.09 

31 Zawody Międzynarodowe - 26 Ciupaga Góralska  Żywiec  11-12.10 
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