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JESIENNY MŁODZIEŻOWY TURNIEJ LAJKONIKA 

KRAKÓW 17.09.2022  

 

1. Cel zawodów  

- popularyzacja sportu łuczniczego wśród młodzieży  

- promowanie Krakowa w regionie Polski południowej i centralnej  

 

2. Termin i miejsce:  

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 17 września 2022 r. w Krakowie na stadionie  

KS „Płaszowianka” przy ul. Stróża Rybna 19.  

 

3. Organizator  

Organizatorem zawodów jest Klub Sportowy „Płaszowianka” Kraków 

Główny partner wydarzenia Gmina Miejska Kraków 

Partner wydarzenia Zarząd Infrastruktury Sportowej 

 

4. Kierownictwo zawodów  

Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje KS „Płaszowianka” Kraków 

 

5. Uczestnictwo  

W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez kluby z podziałem na następujące 

kategorie wiekowe:  

- młodzik 2008 – 2010  

- młodzik młodszy 2011 – 2012  

- dzieci  2013 i młodsi  

 

Każda zawodniczka bądź zawodnik może startować tylko w jednej grupie wiekowej.  

Zawodnicy winni posiadać zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w zawodach oraz legitymację 

szkolną (bądź inny dokument) z datą urodzenia.  

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby 

uczestników do ilości na jaką pozwolą warunki techniczne, o czym powiadomi zainteresowane kluby.  

 

6. Program zawodów  

Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach:  

- konkurencja młodzik /40 + 20 m/ - tarcze 122 cm i 80 cm  

po 12 serii 3-strzałowych na każdą odległość  

- konkurencja Ł – CD /25 + 20 + 15 + 10 m/ dla młodzików młodszych - tarcze 122cm na odl. długie i 80 

cm na odl. krótkie po 6 serii 3-strzałowych na każdą odległość  

- konkurencja /10 + 5 m/ dla dzieci - tarcze 122cm i 80cm po 6 serii  

 

3-strzałowych na każdą odległość  

oraz strzelania specjalne do „Lajkonika” dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w kategorii wiekowej 

młodzik i łodzik młodszy  po 3 serie 3 strzałowe. 



Program godzinowy:  

10.45 – otwarcie zawodów  

11.00 – rozpoczęcie strzelań w kat. młodzików, młodzików młodszych 

12.00 – rozpoczęcie strzelań w kat. dzieci  

16.00 – strzelania specjalne do „Lajkonika”  

16.30 – zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród  

Organizator nie przewiduje strzelań treningowych przed zawodami, natomiast zgodnie z Regulaminem 

Łucznictwa Tarczowego strzelane będą dwie serie próbne na pierwszą odległość.  

 

7. Ocena wyników  

Przewiduje się klasyfikację indywidualną i klubową.  

Klasyfikacja indywidualna dokonana zostanie za konkurencję Ł – B w kategorii młodzików, Ł–CD w grupie 

młodzików młodszych i 10 + 5 m w kategorii dzieci - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.  

Na klasyfikację klubową Jesiennego Młodzieżowego Turnieju Lajkonika liczyć będą się dwa najlepsze 

wyniki z każdej z następujących kategorii: młodzików i młodzików młodszych - bez względu na płeć. Każda 

drużyna liczyć może maksymalnie 4 osób, ale nie mniej niż 3. Każdy klub może wystawić tylko jeden 

zespół.  

 

8. Nagrody  

Za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i medale,  

za miejsca 1-8 – dyplomy.  

Za miejsca 1-3 w klasyfikacji klubowej – puchary, za miejsca 1-8 – dyplomy.  

Zwycięzcy strzelań specjalnych do „Lajkonika” otrzymają statuetkę Lajkonika.  

 

9. Zasady finansowania  

Koszty organizacyjne zawodów pokrywa KS „Płaszowianka”, a koszty udziału w zawodach zainteresowane 

kluby.  

Opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 30,- zł. W ramach opłaty każdy zawodnik otrzyma koszulkę 

z nadrukiem Lajkonika i poczęstunek.  

 

10. Zgłoszenia  

Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach należy przesyłać do dnia 10 września 2022 r. na adres: 

plaszowianka@interia.pl 

 

11. Przepisy końcowe  

a) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje bezpośredniemu Organizatorowi zawodów.  

b) W sprawach technicznych obowiązuje Regulamin Łucznictwa Tarczowego.  

c) Uczestnicy zawodów winni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Organizator nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa.  

d) Dla młodzików startujących w konkurencji Ł-B i dzieci startujących w konkurencji  

Ł-CD dopuszcza się sprzęt dowolny /z wyłączeniem łuków bloczkowych/.  

Dla dzieci startujących w konkurencji 10 + 5 m dopuszcza się jedynie łuki „APACZ”.  


