
Komunikat organizacyjny  

Finał Ogólnopolskiej Ligi Młodzików 

23.09.2017 Kraków 

 

 

1. Termin i miejsce: 

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 23 września 2017 r. w Krakowie na stadionie  

KS „Płaszowianka” przy ul. Stróża Rybna 19. 

 

2. Organizator 

Organizatorem zawodów jest Polski Związek Łuczniczy, Małopolski Związek Łuczniczy, 

Klub Sportowy Płaszowianka.  

 

3. Uczestnictwo 

Prawo startu przysługuje do 8 drużyn dziewcząt i do 8 drużyn chłopców sklasyfikowanych 

najwyżej po trzech rundach kwalifikacyjnych w OZŁucz na podstawie klasyfikacji drużyn 

ustalonej przez Komisję Sportową PZŁucz.  

 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy z roczników 02-04 zgłoszeni 

przez macierzyste kluby sportowe posiadający aktualną licencję sportową (łuczniczych 

okręgowych związków sportowych lub PZŁucz) oraz oraz aktualne zaświadczenie lekarskie 

zezwalające na udział w zawodach. 

 

4. Konkurencja 

Drużynowo Ł-B (oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny chłopców) - młodzicy starsi – 

rocznik 02 i młodzicy – roczniki 03-04.  

Młodzicy starsi:  

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  

Młodzicy:  

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  

 

5. Klasyfikacja  (oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny chłopców) 

Na wynik drużyny składać się będzie suma czterech najwyższych wyników indywidualnych 

zawodników uzyskanych w konkurencji Ł-B (40,20m) – młodzicy lub Ł-B (50,30m) - 

młodzicy starsi 

 

6. Tytuły i wyróżnienia (oddzielnie drużyny dziewcząt i drużyny chłopców) 

Za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymują medale – 4 zawodników,  za miejsca 1-6 – puchary i  

1-8 dyplomy.  

     

Program minutowy zawodów:  

23 września (sobota) 10.45 – otwarcie zawodów 

 11.00 – rozpoczęcie strzelań 

 16.30 –zakończenie zawodów 

 

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zawodników. 



7. Zasady finansowania 

Opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 30,- zł 

 

8. Zgłoszenia 

Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach należy przesyłać do dnia 20 września 2017 r. na adres: 

ksplaszowianka@gmail.com . 

 

9. Inne postanowienia 

a) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje KS Płaszowianka  

b) W sprawach technicznych obowiązuje Regulamin Łucznictwa Tarczowego wyd. IX 

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 dopuszcza się sprzęt dowolny (z 

wyłączeniem łuków bloczkowych). 
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