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Regulamin 
X Edycji Łuczniczego Turnieju Korespondencyjnego 

 
 
 1.Turniej korespondencyjny rozegrany zostanie w dniach 18-19 lutego 2012(sobota i niedziela)  
 
 2.Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 16.02.2012 do godziny 22.00 na adres:  w.korespondenta@wp.pl  
 
 3.W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko (oraz nick używany na forach łuczniczych),kategorię wiekową lub 
rok urodzenia, typ łuku, kraj i miejscowość. Zgłoszenie powinno zawierać dane wszystkich łuczników, którzy 
będą razem strzelać. Osoba nadsyłająca zgłoszenie grupy będzie traktowana jako organizator strzelania 
odpowiedzialny za jego prawidłowy przebieg. Organizator musi być członkiem PSŁT . Powyższe ograniczenie nie 
dotyczy grup zagranicznych oraz grup strzelających w Polsce w miejscowościach w których nie ma żadnego 
członka PSŁT - po uprzednim zgłoszeniu tego faktu organizatorowi  
 
4.Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ogłoszona na forum Bydgoskich Łuczników Tradycyjnych 
17.02.2012 o godz. 23.00  
 
5. Każdy z uczestników może w turnieju strzelać tylko z jednego łuku  
 
 6. Uczestnicy będą klasyfikowani w 3 osobnych kategoriach wiekowych:  
 

 a) młodzicy – osoby urodzone w 2000 i młodsi  
 b) juniorzy – osoby urodzone w latach 1996 - 1999  
 c) dorośli – osoby urodzone w 1995 i starsi  

 
7. Wymagania co do sprzętu łuczniczego:  
 

 a) Dopuszcza się wszelkie łuki tradycyjne, historyczne oraz łuki tradycyjne-myśliwskie (polowe).  
 b) Nie dopuszcza się łuków bloczkowych (typu compound);  
 c) Nie ma ograniczeń siły naciągu;  
 d) Nie dopuszcza się celowników, spustów, klickerów i stabilizatorów wystającego poza obrys majdanu 
i ramion łuku.  
 e) Dozwolone są „siodełka” ustalające pozycję strzały na cięciwie;  
 f) Dozwolone są podstawki pod strzałę przyklejane do łuku  

 
8. Za łuk tradycyjny uważany jest łuk prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów nawiązujący 
swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Łuk tego typu 
wyróżnia brak profilowanego majdanu jak i wycięcia – tzw „okienka”. Dopuszcza się lekkie „wcięcie” w 
majdanie, nie może ono jednak być na tyle głębokie, by strzała znajdowała się w osi łuku ponadto głębokość 
„wcięcia” nie może przekraczać 1/4 całkowitej szerokości majdanu mierzonej na wysokości dolnej krawędzi 
„wcięcia”. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały drewniane z lotkami z piór, nasadki dowolne. W wypadku 
użycia strzał karbonowych lub aluminiowych zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii łuków tradycyjnych - 
myśliwskich  
 
9. Za łuk tradycyjny – myśliwski uważany jest każdy łuk polowy lub sportowy, prosty lub refleksyjny, 
jednoczęściowy lub składany bez celownika, stabilizatorów klikerów, z profilowanym majdanem, z oknem na 
strzałę o dowolnej szerokości i kształcie. Dopuszczalne są wplecione w cięciwę tłumiki drgań. Do łuków tej 
kategorii stosujemy strzały wykonane z dowolnych materiałów.  
 



10. Za łuk historyczny uważany jest każdy łuk prosty i refleksyjny wykonany w całości z materiałów naturalnych 
nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Do 
łuków tej kategorii stosujemy strzały drewniane z lotkami z piór, osady wypiłowane w promieniu lub wykonane 
z materiałów naturalnych. Niedopuszczalne są plastikowe nasadki. W wypadku użycia strzał karbonowych lub 
aluminiowych zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii łuków tradycyjnych – myśliwskich a w wypadku 
użycia strzał drewnianych z plastikowymi nasadkami w kategorii łuków tradycyjnych.  
 
11. Przebieg turnieju:  
 

 a) W dniach od 18 do 19 lutego (do godziny 20.00) w dowolnie wybranym czasie i miejscu każda grupa 
łuczników licząca minimum 2 osoby dorosłe przeprowadzi strzelanie turniejowe. Niedopuszczalne są 
grupy składające się z jednej osoby dorosłej i jednego juniora lub młodzika.  
 
 b) Wszystkie konkurencje turniejowe muszą zostać przeprowadzone podczas jednego spotkania. c) 
Pomiędzy poszczególnymi konkurencjami turniejowymi nie można przeprowadzać żadnych strzelań 
treningowych. Strzelanie turniejowe musi stanowić jedną zamkniętą całość. Nie jest dozwolone 
przeprowadzenie strzelania w hali. Strzelamy wyłącznie na "świeżym powietrzu"  
 
c) Wyniki strzelania muszą zostać przesłane na adres w.korespondenta@wp.pl  
 do 19.02.2012 do godziny 21.00. Razem z wynikami należy nadesłać jedno grupowe zdjęcie 
uczestników strzelania.  
 
d) po zebraniu wyników na forum Bydgoskich Łuczników Tradycyjnych zostanie opublikowana 
klasyfikacja końcowa  
 
 e) uczestnicy zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach:  

 - młodzicy  
 -juniorzy  
 -dorośli - kobiety  
 -dorośli – mężczyźni  

 
f) na liście wyników, nazwisko każdego z zawodników zostanie wpisane kolorem odpowiadającym 
typowi stosowanego przez niego łuku  

 - kolor zielony – łuk tradycyjny - myśliwski  
 - kolor czarny – łuki tradycyjne  
 - kolor czerwony – łuki historyczne  

 
12.Każdy z uczestników podczas turnieju oddaje 60 strzałów w 12 seriach po 5 strzał.  
 
13. Strzelanie odbywa się na 3 dystansach:  
 

 - dorośli i juniorzy - 20, 25 i 30 m. Na każdym dystansie strzelane są 4 serie po 5 strzał (łącznie do 
zdobycia 300 pkt)  

 - młodzicy - 10, 15 i 20 m. Na każdym dystansie strzelane są 4 serie po 5 strzał (łącznie do zdobycia 300 
pkt)  

 
14.Uczestnicy turnieju strzelają do pięciopolowej tarczy o średnicy 80 cm (punktacja 1,2,3,4,5 pkt - żółty 5, 
czerwony 4, niebieski 3, czarny 2, biały 1 pkt)- tarcze FITA.W wypadku trafienia w linie liczymy wartość wyżej 
punktowanego pola. Strzelanie powinno odbywać się na w miarę równym terenie a środek tarczy powinien być 
na wysokości ok 140 cm nad ziemią (nie jest to warunek bezwzględny ale uczestnicy powinni starać się umieścić 
tarczę na takiej wysokości). 
 

 
Regulamin został pobrany ze strony: http://bydgoscylucznicy.phorum.pl/viewtopic.php?p=5996 

 

Na podstawie ww. regulaminu, Klub Łuczniczy – A3D Toszek / Roman Krupa, 
zorganizuje strzelanie w ramach X Turnieju Korespondencyjnego oraz 

wewnętrzne zawody klubowe dla łuczników z Toszka i okolic 


