
WIOSENNY TURNIEJ ŁUCZNICTWA TRADYCYJNEGO 

REGULAMIN 

  

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

  

1. Nazwa Turnieju: I Turniej Łuczniczy na Klasztornej Twierdzy 

2. Termin: 16 czerwiec 2018. 

3. Miejsce: Ruiny Klasztoru O. Karmelitów Bosych w Zagórzu. 

4. Organizator: Stowarzyszenie Łucznicy Sanoka. 

5. Sędzia Główny: Maciej Rosłoń. 

6. Turniej organizowany jest w ramach i zgodnie z regulaminem Łuczniczej 

Ligi Wschód 2018. 

  

§ 2 

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA 

  

1. Zgłoszenia będą przyjmowane na stronie 

http://ligisportowe.pl/ligawschod2018/ 

2. Internetowa rejestracja będzie otwarta od 21 lutego do 21 marca 2018r. 

3. Istnieje możliwość zapisu w dniu turnieju, przed oficjalnym rozpoczęciem. 



4. W Turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia 

będące pod opieką osoby     dorosłej (opiekuna prawnego lub osoby do tego 

wyznaczonej). 

5. Każdy łucznik musi posiadać swój sprzęt łuczniczy, tj. łuk i komplet 

minimum 10 strzał spełniający wymagania opisane w paragrafie 3. 

6. Na turnieju obowiązuje opłata startowa. Jej wysokość jest zależna od 

terminu wpłaty: 

• w przypadku internetowej rejestracji (w terminie do 21 marca) 40 zł w 

formie przelewu na konto:     50102055581111147193500071 Daniel 

Oleksiuk (z dopiskiem Wiosenny Turniej Łucznictwa Tradycyjnego). Płatności 

należy     dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, nie później niż 

21 marca 2018. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika 

traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte 

z bazy danych. 

• w dniu turnieju 50 zł.     

7. W ramach opłaty startowej zapewniony będzie ciepły posiłek. Organizator 

nie gwarantuje posiłku dla osób zarejestrowanych w dniu turnieju.     

8. Zawodnicy     biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu.        

  

§ 3 

KATEGORIE SPRZĘTOWE 

  

1. Startujący w turnieju, zgodnie z regulaminem Ligi Wschód, podzieleni 

zostaną w zależności od sprzętu, który posiadają na trzy kategorie: 



• Łuk tradycyjny bez półki, 

• Łuk tradycyjny z półką, 

• Łuk hunter. 

W każdej z tych kategorii poprowadzona zostanie klasyfikacja turniejowa, 

która wyłoni najlepszych łuczników na zakończenie zmagań. 

2. Do kategorii łuków tradycyjnych bez półki uczestnik musi posiadać: 

• łuk nawiązujący w swojej budowie do modeli historycznych. Łuki, nie mogą 

mieć półki, okna ani podstawki pod strzałę w jakiejkolwiek formie. 

(w przypadku problemów z definicją półki przeprowadzony zostanie test: na 

łuk ustawiony w pozycji pionowej założona zostanie strzała. Zakwalifikowane 

zostaną łuki z których strzały swobodnie opadają) 

• promienie strzał drewniane i lotki naturalne. Osady dowolne. Groty 

tarczowe, nie niszczące znacznie celów. 

3. Do kategorii łuków tradycyjnych z półką uczestnik musi posiadać: 

• łuk tradycyjny, w którym półka nie dochodzi do osi łuku lub posiadający 

podstawkę. Rdzeń łuku powinien być drewniany. Nie dopuszczone zostaną 

łuki z przyrządami takimi jak: klickery, buttony, celowniki, stabilizatory, 

ograniczniki naciągu. 

• promienie strzał drewniane i lotki naturalne. Osady dowolne. Groty 

tarczowe, nie niszczące znacznie celów. 

4. Do kategorii łuków hunter uczestnik musi posiadać: 

• łuk z oknem/półką dowolnej głębokości. Rdzeń łuku może być wykonany z 

dowolnych materiałów. Nie dopuszczone zostaną łuki z przyrządami takimi 

jak: klickery, buttony, celowniki, ograniczniki naciągu. 

• strzały dowolne, groty tarczowe, nie niszczące znacznie celów. 



  

We wszystkich kategoriach zabroniona jest technika “string walking”. 

 

  

§ 4 

KONKURENCJE TURNIEJOWE 

  

1. Turniej zostanie podzielony na 3 konkurencje: terenowa, czasowa i 

dalekodystansowa. 

2. W konkurencji terenowej ustawione zostanie 20 celów, do których każdy 

uczestnik odda 3 strzały. 

Cele z wyznaczonymi dwoma lub więcej strefami punktowymi - strefy te 

zostają połączone i tworzą jedną strefę za 5 punktów. Reszta celu daje strefę 

z polem za 3 punkty. 

(Przykład: figura 3D - 5 punktów za największą strefę i wszystkie wewnątrz, 

reszta figury 3 punkty; kostka z naklejką - cała naklejka 5 punktów, reszta 

kostki 3 punkty). 

Strzały do celi oddaję się z wyznaczonego miejsca. 

W konkurencji terenowej maksymalnie do zdobycia będzie 300 punktów. 

3. W konkurencji czasowej zawodnicy strzelają do dwóch zestawów celów po 

5 sztuk, mając ograniczenie czasowe i maksymalną liczbę strzał do 

wystrzelenia. Z każdego celu liczą się dwie najwyżej punktowane strzały, 

punktowane analogicznie do konkurencji terenowej. 

Strzały oddaje się z wyznaczonego miejsca. 

W konkurencji czasowej maksymalnie do zdobycia będzie 100 punktów 



4. W konkurencji dalekodystansowej ustawione zostanie dwa cele: turecka 

puta i trójkąt tybetański. 

Do puty każdy z uczestników odda dwie serie: 5 strzałów z 50 metrów i 5 

strzałów z 60 metrów. Punktacja na celu: mniejsze, górne koło z dołączoną 

wypustką - 5 punktów, większe, dolne koło - 4 punkty, reszta puty - 2 

punkty. 

Do trójkąta każdy z uczestników odda dwie serie: 5 strzałów z 40 metrów i 5 

strzałów z 50 metrów. Trójkąt podzielony zostanie na 5 stref punktowych - za 

5, 4, 3, 2 i 1 punkt licząc najwyżej punktowane pole od górnego wierzchołka. 

W konkurencji dalekodystansowej do zdobycia będzie 100 punktów. 

 

  

§ 5 

KLASYFIKACJA TURNIEJOWA 

 

1. Do klasyfikacji turniejowej wlicza się sumę punktów uzyskaną z wszystkich 

konkurencji. Maksymalnie w turnieju można zdobyć 500 punktów. Wygrywa 

łucznik z największą liczbą punktów w danej kategorii. 

 

 

  

§ 6 

HARMONOGRAM TURNIEJU 

  

Godz. 9    Rejestracja, otwarcie torów rozgrzewkowych. 

Godz. 10    Oficjalne rozpoczęcie turnieju. 



Godz. 14    Zakończenie strzelań. Posiłek, podliczenie punktów. 

Godz. 16    Podsumowanie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. 

 

  

§ 7 

DODATKOWE ZASADY 

  

1. Podczas trwania zawodów kategorycznie zabrania się: 

• rozpoczynania strzelania bez zgody i wyraźnego sygnału danego przez 

Sędziego, 

• wychodzenia przed szereg strzelających (tj. w kierunku tarcz) bez zgody i 

wyraźnego sygnału danego przez Sędziego, 

• celowania i oddawania strzału w kierunku innym niż cele, 

• spożywania napojów alkoholowych, narkotyków itp. używek. 

2. W kwestiach bezpieczeństwa oraz innych, nie ujętych niniejszym 

Regulaminem decydujące zdanie ma Sędzia. Do dyspozycji ma kary 

punktowe, wykluczenie z danej konkurencji oraz dyskwalifikację zawodnika z 

udziału w Turnieju. 

3. Organizator może powołać dowolną liczbę sędziów pomocniczych. 

4. Sędzia główny i sędziowie pomocniczy mogą brać udział w turnieju. 

5. W kwestiach spornych decydujące zdanie przysługuje Sędziemu 

Głównemu. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 



• ewentualnej modyfikacji liczby i sposobu przeprowadzenia konkurencji w 

celu jak najsprawniejszego przebiegu Turnieju, spowodowanej czynnikami 

wyższymi. 

• robienia zdjęć, nagrywania lub filmowania oraz wykorzystania ich do 

potrzeb reklamowych i promocyjnych. 

 


