
 
REGULAMIN MISTRZOSTW EUROPY I MISTRZOSTW POLSKI 
W ŁUCZNICTWIE TRADYCYJNYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU,

8-11 SIERPNIA 2019 r. 
 
I CEL ZAWODÓW 

Celem głównym  uczestnictwa w  Mistrzostwach  Europy i  Mistrzostwach Polski  w  Łucznictwie  Tradycyjnym
odbywających się w dniach 8-11 sierpnia 2019 roku na terenie zamku w Golubiu-Dobrzyniu, jest promowanie
techniki  posługiwania  się  łukiem  i  tradycji  łuczniczej  na  przestrzeni  wieków.  Strój  historyczny  nie  jest
obowiązkowy, jednak zachęcamy aby zawodnicy biorący udział w imprezie posiadali stroje historyczne, w miarę
spójne z odtwarzanym okresem.

II ZGŁOSZENIA 

 
Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach przesyłają zgłoszenia na https://warmia-archers.pl/zawody/rejestracja-
do-zawodow/zawody-inne/129-pslt-mmp-w-lucznictwie-tradycyjnym w terminie do 13.07.2019 r. 
Z przyczyn technicznych ograniczamy liczbę startujących do 320 (słownie: trzystu dwudziestu) zawodników. 

 
W podanym terminie należy dokonać rejestracji i  opłacenia wpisowego:  

- 100 PLN od osoby dla członków PSŁT z uregulowanymi składkami, 

- 250 PLN od osoby w przypadku braku członkostwa w PSŁT,

- 200 PLN od osoby dla rodzin bez członkostwa w PSŁT z dziećmi biorącymi udział w zawodach w kategorii senior, 

- 150 PLN od osoby dla wszystkich niestrzelających, a chcących wziąć udział w biesiadzie i korzystać z wyżywienia
Mistrzostw, tj.: zupy, kiełbasek, gulaszu,

- 100 PLN/osoba dla osób niestrzelających, a chcących wziąć udział jedynie w biesiadzie.

Wszystkie zgłoszone osoby w kategorii Junior mają zapewniony udział bezpłatnie!

  

Przelewu dokonujmy na konto stowarzyszenia: Pekao S.A.: 35124034191111001041776705 
podając imię i nazwisko zawodnika.

 

W ramach opłaty uczestnicy mają zapewnione, oprócz przewidzianych dla zawodników strzelań w  Mistrzostwach
Europy  i  Mistrzostwach  Polski,  szereg  atrakcji  przedstawionych  w  harmonogramie  imprezy.  Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprezy bez podawania przyczyny.

 

Organizator nie musi uwzględniać zgłoszeń dokonanych po tym terminie.

 

Lista  zgłoszonych  zawodników  dostępna  będzie  na  portalu  https://warmia-archers.pl/zawody/rejestracja-do-
zawodow/zawody-inne/129-pslt-mmp-w-lucznictwie-tradycyjnym.  Dokonane  zgłoszenie  rejestracyjne  będzie
oznaczone kolorem czerwonym a pełna rejestracja, po opłaceniu wpisowego, będzie oznaczona kolorem zielonym! 

Osoby,  które  zgłoszą  swój  udział,  a  nie  będą  mogły  przyjechać  na  zawody,  proszone  są  o  wcześniejsze
powiadomienie  o  tym  organizatorów.  Przy  czym  jedyną  formą  powiadomienia  jest  przesłanie  maila  na  adres
pslt@vp.pl, a datą doręczenia będzie data otrzymania maila.

Ze względu na wymóg dokonania rezerwacji i  wcześniejszego opłacenia niektórych wydatków, odnośnie zwrotu
wpisowego,  przy  anulowaniu  udziału  przez  zawodnika  i/lub  osobę  towarzyszącą,  Organizatorzy  ustalają  co
następuje:

-  do dnia 1 lipca 2018r. wszystkie anulowane zgłoszenia będą zwracane w wysokości 100% wniesionych opłat,

-  do dnia 15 lipca 2018r. wszystkie anulowane zgłoszenia będą zwracane w wysokości 50% wniesionych opłat, 

-  po 15 lipca 2018r. wszystkie anulowane zgłoszenia nie będą wiązały się ze zwrotem wniesionych opłat.

Informuje  się,  iż  do  15  lipca  2018r.,  zawodnicy  mogą  przesyłać  na  adres  pslt@vp.pl wszelkie  uzasadnione
zgłoszenia odnośnie przypisania do danej grupy bądź towarzyszenia innemu zawodnikowi.  

Organizatorzy dołożą wszelkich starań celem ich spełnienia, lecz zastrzegają sobie prawo do ich nie uwzględnienia.



III UCZESTNICTWO 
 
Niniejszy Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, w tym strzelających  zwanych dalej
Zawodnikami/Uczestnikami,  biorących  udział  w  turnieju.  Wszyscy  zawodnicy  i  organizatorzy  uczestniczący  
w zawodach mają obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. 

 

1. Organizatorzy oraz  Sędziowie  - osoby nadzorujące,  zwolnione są  z  odpowiedzialności  za  jakiejkolwiek
uszczerbek wynikły z niewłaściwego zachowania uczestników na terenie zawodów, a w szczególności jeżeli będzie
ono  efektem  przekroczenia  któregokolwiek  z  postanowień  Regulaminu,  podstawowych  zasad  zachowania
ostrożności oraz ustnych poleceń Sędziego. 

 
2. W przypadku złamania Regulaminu przez Uczestnika lub inne osoby, każdy z obecnych zobowiązany jest
do  niezwłocznego  przerwania  strzelania  i  zwrócenia  uwagi  strzelającemu  na  złamanie  zasad  niniejszego
regulaminu oraz poprosić o zmianę zachowania. Jeżeli to nie odniesie efektu, zawodnicy powinni zgłosić ten fakt
Organizatorom.

3. Podczas  turnieju kategorycznie zabrania się: 

3.1 strzelania z łuku przez osoby w stanie pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,

3.2 korzystania ze sprzętu, którego stan zagraża bezpieczeństwu strzelania, 

3.3 strzelania bez komendy zezwalającej i upewnienia się, co do bezpiecznego oddania strzału, 
3.4 napinania łuku ze strzałą w innym kierunku niż cele. 
Celowe strzelanie w innych kierunkach oznacza dyskwalifikację, wyproszenie z  zawodów i zakaz wstępu na jego
teren.

4.  Za osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych (w tym nieletnie) przebywające na terenie
zawodów i/lub uczestniczące w turnieju odpowiadają ich opiekunowie. 

5. Do Mistrzostw Polski może przystąpić jedynie osoba posiadająca polskie obywatelstwo.

IV KATEGORIE 

1. KATEGORIE WIEKOWE 

Uczestnicy będą podzieleni pod względem wieku na dwie kategorie: 

JUNIOR  –  dzieci  i  młodzież  do  skończonego  14  roku  życia,  czyli  urodzone  po  11  sierpnia  2005  roku,  bez
uwzględnienia podziału na płeć (JUNIOR). 

SENIOR- zawodnicy i zawodniczki od skończonego 14 roku życia, czyli urodzone do 11 sierpnia 2005 roku włącznie,
z podziałem na mężczyzn (SENIOR MĘŻCZYŹNI) i kobiety (SENIOR KOBIETY). 

2. KATEGORIE SPRZĘTOWE 

Zawodnicy po przybyciu na miejsce powinni zgłosić się do Biura Zawodów celem odbioru identyfikatorów i talonów
żywieniowych,  podpisania  klauzul  RODO i  weryfikacji  sprzętu  którym  będą się  posługiwać podczas zawodów.
Zawodnicy  są  zobowiązani  do  poddania  się  weryfikacji  sprzętu  z  którego  będą  strzelać  podczas  zawodów,
potwierdzenia zgłoszenia i przypisania do danej grupy strzelających do godziny 8.30 dnia 9 sierpnia 2019 (piątek),
pod groźbą dyskwalifikacji. 

Sędziowie zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli sprzętu, w powyższym terminie, wszystkich zawodników
biorących udział w zawodach. 

Zawodnicy mają posiadać własne strzały oraz łuk i nie mogą użyczać sobie łuku, strzał, osprzętu, ani w trakcie
kontroli, ani w trakcie zawodów, chyba, że za zgodą organizatorów, przy czym musi zostać spełniony  warunek, że
nie zmieni to przynależności do kategorii sprzętowej. 



2.1. ŁUKI

Nie dopuszcza się łuków sportowych i łuków bloczkowych. 

Kategorie sprzętowe łuków: 

LN - Łuki naturalne: nieskładane łuki jednorodne lub kompozytowe wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych,
nawiązujące  kształtem  do  znanych  historycznie  egzemplarzy/wzorów  (dopuszcza  się  cięciwy  z  tworzyw
sztucznych), strzały drewniane z lotkami i osadami z materiałów naturalnych (papier, pióro, pergamin, itp.). Łuki, nie
mogą mieć półki, okna ani podstawki pod strzałę w jakiejkolwiek formie (szczecina, włosie, skórka, itp.), zabronione
są owijki wplecione w cięciwę, dopuszczone jedynie siodełko lub bączek na cięciwie.  

UWAGA: Ze względu na historyczny kształt majdanu wyjątek stanowią repliki łuków koreańskich. 

 

Rys. 1. LN według IFAA 

   



LT - Łuki tradycyjne: nieskładane łuki jednorodne lub kompozytowe wykonane z dowolnych materiałów (laminat),
wzorowane na historycznych egzemplarzach, posiadające symetryczny majdan, bez profilowanej rękojeści (chwytu
pistoletowego), strzały drewniane z lotkami (papier, pióro, pergamin, itp.), osady z materiałów dowolnych, cięciwy 
z  materiałów  dowolnych.  Łuki,  nie  mogą  mieć  półki,  okna  ani  podstawki  pod  strzałę  w  jakiejkolwiek  formie
(szczecina,  włosie,  skórka,  itp.),  zabronione są  owijki  wplecione w cięciwę,  dopuszczone jedynie  siodełko  lub
bączek na cięciwie. 

 

Rys. 2. LT na podstawie materiałów IFAA 



LP  -  Łuki  z  półką:  jednoczęściowe  i  składane  łuki  kompozytowe,  z  oknem  i/lub  półką  dowolnej  głębokości,
posiadające chwyt pistoletowy, strzały drewniane z lotkami z materiałów naturalnych (papier, pióro, pergamin, itp.),
osady z materiałów dowolnych, cięciwy z materiałów dowolnych. Łuki mogą mieć proste i nieregulowane podstawki
pod strzałę  w dowolnej  formie (plastik,  metal,  szczecina,  włosie,  skórka, itp.),  zabronione są owijki  wplecione  
w cięciwę, dopuszczony jedynie siodełko lub bączek na cięciwie oraz tłumiki cięciwy umieszczone w odległości
minimum 305 mm powyżej i poniżej siodełka/bączka.

 

Rys. 3. LP na podstawie materiałów IFAA 
2.2. INFORMACJE DODATKOWE

Za podstawkę uznaje  się  wszelkiego rodzaju  instalacje  na  majdanie  utrzymujące  (zapobiegające  swobodnemu
opadaniu) nałożoną na cięciwę strzałę, z której się będzie strzelało, w miejscu jej przyłożenia, przy łuku swobodnie
trzymanym w pozycji pionowej.



2.3. STRZAŁY

 Zawodnik  powinien  posiadać  minimum  10  strzał  drewnianych  z  grotami  tarczowymi,  inne  typy  grotów  są
zabronione. 

Strzały  danego  zawodnika  powinny  posiadać  wyraźną  identyfikację  (np.  opisane  nazwiskiem  lub  inicjałami
zawodnika). 

 

 Uwaga:  Organizatorzy  mogą  zezwolić  uczestnikom  zawodów  na  użycie  strzał  niezgodnych  z  wymaganiami,  
z możliwością pominięcia wyniku zawodnika posiadającego takie strzały w końcowej klasyfikacji. 

 Zawodnik posiadający nieregulaminowe strzały zobowiązany jest zgłosić ten fakt sędziom, w czasie przeznaczonym
na kontrolę sprzętu.

Strzały nieregulaminowe, nie zgłoszone sędziom będą skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

2.4. TECHNIKA STRZELANIA

Do  zawodów  została  wprowadzona  kategoria  techniczna  „Zekier”  (Z),  która  obejmuje  wszystkich  łuczników
strzelających z kciuka i posługujących się łukiem naturalnym lub tradycyjnym. 

2.5 PODCZAS STRZELANIA

Zawodnik jest zobowiązany do strzelania w konkurencjach Mistrzostw jedynie z łuku, który został zgłoszony 
w Biurze Zawodów i przeszedł pozytywnie weryfikację.

Zabronione jest używanie: 

- jakiegokolwiek celownika i/lub przyrządu celującego, stabilizatorów, klikierów, buttonów, itp. znaczków i opisów
na majdanie ułatwiających celowanie, a także oznaczeń i owijek wplecionych w cięciwę.

- używania lornetek, dalmierzy i wszelkich aplikacji pomiarowych  na telefonach mobilnych. 

Dozwolone jest tylko oznaczenie miejsca przyłożenia strzały na cięciwie (siodełko, koralik,  bączek) i  majdanie  
(z uwzględnieniem wymagań punktu 2.1.). 

Odnośnie  strzelania  jest  tylko  jeden  wymóg:  Strzelający zobowiązany jest  do  strzelania  techniką  wymagającą
dotykania strzały palcem/palcami w momencie naciągania cięciwy i oddawania strzału. 

Za przestrzegania w/w odpowiada kapitan grupy, a złamanie przepisu grozi dyskwalifikacją zawodnika.

IV STRZELANIE 

  1. ROZGRZEWKA 
 

Organizator dla zapewnienia Uczestnikom bezpiecznego miejsca treningowego wyznaczy miejsce do strzelania
próbnego-rozgrzewki.

 



 2. STRZELANIE ZASADNICZE 

 

2.1  Strzelanie  zostanie  podzielone  na  tury,  które  zawierać  będą  wybrane  konkurencje:   myśliwskie  3D,
zręcznościowe (dalekie dystanse i cele ruchome), tarczowe.

2.2.1 Mistrzostwa Europy zostaną przeprowadzone w dniach 9-11 sierpnia i składać się będą z dwóch etapów; 

-  KWALIFIKACJI,  opartych na sumie wyników strzelań we wszystkich 4 blokach w ciągu dwóch pierwszych dni
(piątek i sobota), przy czym, każdy zawodnik jest zobligowany do strzelenia w każdym dniu dwóch pełnych bloków.

-FINAŁU,  gdzie,  w ostatnim dniu zawodów (niedziela)  spotykają  się  zdobywcy 6 najlepszych  wyników w danej
kategorii.  Wszyscy finaliści  będą strzelać  w wytypowanych konkurencjach,  a  o zwycięstwie będzie  decydować
najlepszy dorobek punktowy zdobyty w całej turze finałowej.

2.2.2 Mistrzostwa Polski opierać się będą na sumie dwóch lepszych wyników strzelań dla danej tury, uzyskanych 
w  ciągu  dwóch  pierwszych  dni  (piątek  i  sobota),  przy  czym,  każdy zawodnik  jest  zobligowany do  strzelenia
wszystkich czterech tur.

Zdobywcy najlepszych rezultatów zostaną sklasyfikowani w rankingu  Mistrzostw Polski.

2.3 Dla zapewnienia sprawnego sędziowania i do prowadzenia grup zawodników, Organizatorzy zawodów wybiorą
spośród najbardziej doświadczonych zawodników kapitanów odpowiedzialnych za przestrzeganie regulaminu a ich
decyzje będą wiążące. 

W przypadkach spornych,  trafienie  ocenia i  punktuje  sędzia główny zawodów. Decyzje  sędziego głównego nie
podlegają dyskusji. 

2.4 Gdy zawodnik pominie bądź opuści kolejkę strzelania, wówczas nie ma możliwości dostrzelania i w metryczce
za opuszczoną konkurencję wpisuje się wynik 0. 

2.5 Podane odległości celów są umowne a cele mogą być ustawiane w odległościach dowolnych od stanowiska
przeznaczonego do oddania strzału, oznaczonego kolorowym palikiem lub linią.

2.6  Z  tego  też  względu,  przy  figurach  nie  może  być  dokonywany żaden  sposób  fizyczny  pomiar  odległości,
zabronione jest zbliżanie się do celu przed oddaniem strzału.

2.7 W trakcie zawodów, Zawodnik strzela ze stanowiska w ten sposób, by w trakcie złożenia i strzału stać przed linią
lub dotykać palika dowolną częścią ciała. W niektórych konkurencjach będzie możliwe strzelanie jednocześnie po
dwóch i więcej zawodników (będzie to podane w opisie). 

2.8 Obowiązuje zakaz oddawania dodatkowych strzałów w sytuacji, w której po podejściu do maty okaże się, że
zawodnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziano to w danej konkurencji. 

 Uwaga: Poszukiwania zgubionych strzał jest możliwe po zakończeniu strzelania, na wyraźną komendę kapitana
grupy, o ile nie wiąże się to z ryzykiem narażenia na postrzał/wejście  w strefę strzelania innej grupy. 

2.9 Dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz uniknięcia opóźnień w harmonogramie imprezy,  żaden z łuczników nie
może  przebywać  za  celem,  za  wyjątkiem  momentu  identyfikacji  trafień   i  zliczania  punktów.  Zawsze  należy
pozostawić przynajmniej (2) dwóch łuczników przed celem, aby upewnić się, że żadna grupa nie zacznie strzelać do
celu za którym trwają poszukiwania zagubionych strzał. Jeżeli nie będzie można odnaleźć strzał/y od razu, należy
oznaczyć miejsce i wrócić po zakończeniu strzelania całego bloku. 

3. PUNKTACJA I OCENA TRAFIEŃ 

 
3.1  Zawody składają  się  z  tur,  a  w  każdej  turze  będzie  20  różnego  rodzaju  celów  (wymienionych  w  pkt.2.1)  
o następującej punktacji: 

A/ Cele posiadające trzy pola trafień w punktacji 10-8-5 lub 30-24-15

B/ cele posiadające jedną strefę trafienia w punktacji 5

3.2 Zawodnik oddaje 1, 3 lub 6 strzał do danego celu, przy czym maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 30
dla każdego rodzaju celu. 

3.3  Trafienie  zalicza  się  do  wyżej  punktowanego  pola  wtedy,  gdy  promień  strzały  dotykać  będzie  linii
rozgraniczającej pola punktowe. 

Trafienie zalicza się, jeżeli strzała po trafieniu utkwiła w tarczy/celu. 

Strzały które  nie  utkwiły w celu  w momencie trafienia,  nie  są liczone jako  trafienia  i  nie  powinny powodować
dostrzeliwania.  Wyjątek stanowią strzały które odbite od celu spadły przed nim,  w takiej  sytuacji  zawodnikowi
zostaje przyznana najniższa wartość punktowa możliwa do zdobycia na danym celu. 

3.4  Wszystkie  strzały  powinny  pozostać  w  celu  do  chwili  zapisania  wyników.  Jeżeli  jest  niepewna  sytuacja
punktowa, spór powinien rozstrzygnąć sędzia, a strzały do tego momentu nie mogą być wyciągane z celu. Strzały
wyciągnięte z celu przed zapisaniem wyników będą liczone jako zero. 

3.5 W przypadku pomyłki we wpisaniu punktów w karcie, poprawka musi być naniesiona natychmiast, a kapitan
grupy musi podpisać naniesione poprawki. 

3.6 Zawodnik, po zapisaniu wyniku, ma obowiązek dopilnowania wyjęcia swojej strzały z celu przed opuszczeniem
stanowiska/celu.



4. RANKING 

Mistrzostwa Europy:
KWALIFIKACJE:  Wyniki  zawodów będą oparte  na  sumie  uzyskanych  punktów  we wszystkich  czterech  turach.
FINAŁ Zwycięzcy zostaną sklasyfikowani według sumy wyników strzelań w konkurencjach finałowych.

Mistrzostw Polski: 
Wyniki zawodów będą oparte na sumie dwóch lepszych wyników strzelań w danych turach (gorszy wynik, w danej
turze, nie będzie brany pod uwagę). Zwycięzcy zostaną sklasyfikowani według wyników strzelań.

Zawodnicy dostaną oficjalne karty do zapisywania wyników na początku turnieju. Wszystkie informacje na karcie
wyników muszą być precyzyjnie i czytelnie wypełnione. Punkty wpisuje  i zlicza osoba prowadząca/sędzia grupy.
Metryczki muszą być podpisane co najmniej przez dwie osoby z grupy.  

Remisy rozstrzygane będą na korzyść zawodnika, który trafił na celach więcej 10. 

Przy dalszych remisach, ale tylko dla walczących o miejsce na podium, rozstrzygać je będzie pojedynek, gdzie
zawodnicy  oddadzą  3  strzały  do  tarczy  z  odległości  20-25  metrów.  Zawodnik,  który  uzyska  więcej  punktów
wygrywa. W przypadku trafień jednakowo punktowanych, pojedynek będzie kontynuowany aż do rozstrzygnięcia.
Punktacja stref jak w rundzie tarczowej. 

Za pojedynki remisowe, nie przyznaje się dodatkowych punktów w klasyfikacji. 

Pojedynki te ustalają jedynie kolejność w rankingu zawodników. 

Zawodnicy posiadający sprzęt  nieregulaminowy, są pominięci w ustaleniu rankingu końcowego, bez możliwości
uzyskania tytułu i nagrody. 

V POSTANOWIENIA OGÓLNE 

ALKOHOL, ŚRODKI ODURZAJĄCE, NARKOTYKI 

Od momentu otwarcia zawodów, do momentu ich oficjalnego zakończenia, na terenie odbywających się zawodów,
podczas trwania strzelania zakazane jest pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji – przebywanie zawodników
w stanie nietrzeźwości lub znajdujących się pod wpływem środków odurzających i narkotyków.

W przypadku wątpliwości Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontrolowania stanu trzeźwości i gdy zostanie
przekroczona obowiązująca  norma 0,5  promila  (zgodnie  z  art.  46  ust.  3  ustawy o  wychowaniu  w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) zdyskwalifikować zawodnika. 

Prosi się również o nie używanie tytoniu w widoczny sposób podczas strzelania. 

KARY 

Za uchybienia regulaminowe dotyczące posiadanego przez zawodnika sprzętu, stwierdzone przed rozpoczęciem
zawodów, sędzia może użyć następujących środków dyscyplinujących: 
 - nakaz doprowadzenia sprzętu do zgodności z regulaminem, 
 - zmianę kategorii sprzętowej, w której zawodnik wystartuje, 
 - pominięcie wyników zawodnika podczas kwalifikacji generalnej, 
 dyskwalifikacja z zawodów. 
Za rażące uchybienia regulaminowe stwierdzone w trakcie zawodów sędzia może zdyskwalifikować zawodnika.
Zaśmiecanie terenu turnieju jest zabronione.

VI NAGRODY I TYTUŁY 

Zawodnicy współzawodniczą w trzech kategoriach sprzętowych; LN, LT, LP i kategorii technicznej Z (Zekier)

I miejsce: medal złoty + dyplom 

II miejsce: medal srebrny + dyplom 

III miejsce: medal brązowy + dyplom

IV miejsce: dyplom

V miejsce: dyplom

VI miejsce: dyplom

Spośród łuczników strzelających w kategorii technicznej Z (Zekier) zostaną nagrodzeni zdobywcy najlepszych
wyników w kategorii junior (J/J), kobiet K/F) oraz mężczyzn (M/M). 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje przedstawicielom PSŁT oraz sędziemu głównemu. 


