Regulamin Ligi Południe 2014
1. LIGA POŁUDNIE
1.1. Na cykl „Liga Południe 2014” składa się 6 rund w ciągu roku 2014
1.2. W Lidze Południe jest klasyfikowany każdy urodzony przed 1.1.2004 oraz posiadający sprzęt na poniższych
warunkach:
1.2.1. łuk tradycyjny jedno- lub dwuczęściowy, bez przyrządów, ani oznaczeń celowniczych, wyjątek
rekonstrukcje łuków historycznych kilku częściowych jak łuki Indian i Eskimosów
1.2.2. łuki typu "HUNTER" nie mają prawa startować w Lidze. Za takie łuki Organizatorzy uważają łuki, w
których strzała dotyka osi łuku. W razie wątpliwości Organizator będzie decydował indywidualnie.
1.2.3. strzały drewniane z lotkami z materiałów naturalnych: pióro, skóra, papier
1.2.4. dozwolone są dowolne osady.
1.2.5. groty TYLKO toczone, ZAKAZ KUTYCH i innych z ostrymi krawędziami.
1.2.6. kontrola sprzętu może nastąpić w dowolnym momencie zawodów.
2. Drużyna
2.1. Drużyna może składać się maksymalnie z 4 osób.
2.2. Drużyna raz zgłoszona nie może przyjmować nowych członków.
2.3. Z drużyny w każdej chwili może odejść łucznik, lecz punkty zdobyte przez niego do tej pory pozostają w
drużynie. Łucznik taki do końca roku może strzelać już tylko indywidualnie.
3. Runda
3.1. Każda runda odbywa się w ciągu jednego dnia
3.2. Ogłoszona musi być na forum Ligi Południe
3.3 Warunkiem uczestnictwa w rundzie jest prawidłowe zgłoszenie się do organizatorów rundy w
wyznaczonym przez nich terminie. Za prawidłowe zgłoszenie uznaje się :
3.3.1 Podanie takich danych jak: Imię Nazwisko, ID, kategoria ( xywa dobrowolna ).
3.3.2 Zgłoszenie osoby niepełnoletniej ( również ur. po 1.1.2004r. jeśli Organizator Rundy zezwoli) oprócz
danych powyższych musi zawierać Imię i Nazwisko opiekuna obecnego na rundzie oraz informacja czy opiekun
jest również zawodnikiem. Osoba taka musi również dostarczyć pisemne i podpisane oświadczenie opiekuna
prawnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
3.3.3 Konsekwencją nieprawidłowego zgłoszenia się do rundy jest:
- przy pierwszym błędzie – brak klasyfikowania w danej rundzie
- przy kolejnym błędzie – brak udziału w rundzie.
3.3.4 Brak oświadczenia o którym mowa w punkcie 3.3.2 powoduje nie dopuszczenie osoby niepełnoletniej do
udziału w rundzie.
3.3.5 Osoby podające nieprawdziwe dane przy zapisach będę wykluczane z udziału w Rundzie lub nawet całym
cyklu.
3.4 Osoby zapisane i rezygnujące z udziału w rundzie zobowiązane są do powiadomienia o tym fakcie
organizatora w trybie pilnym.
3.5. Wpisowe: 20zł - Dorośli, 10zł - osoby urodzone w latach 1997-2003.
3.6. „Prowadzący grupę” oceniają również łuczników i jeśli stwierdzą że ktoś nie spełnia warunków
sprzętowych lub nie jest w stanie strzelać z jakiegokolwiek powodu mają prawo wykluczyć uczestnika z danej
rundy. Prawo wykluczenia z rundy obowiązuje również za nieprzestrzeganie regulaminu.
3.7. Grupy są wyłaniane na zasadach losowania przez organizatorów rundy.
3.8. Na terenie oraz w trakcie trwania zawodów obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ spożywania alkoholu oraz
innych używek.
3.9. Strzelanie turniejowe składa się z :

3.9.1. Konkurencje podstawowe:
3.9.1.1. Trójkąt – 15m, ćwierć tarczy FITY 80cm obrócona wierzchołkiem „5” w dół, punktacja 1-5, pozycja
łucznika dowolna, 6 strzał.
3.9.1.2. Punkty –40m, tarcza FITA 80cm, punktacja ( białe, czarne, niebieskie – 3, czerwone – 4, żółte – 5),
pozycja łucznika dowolna, 6 strzał.
3.9.1.3. Part – 25m, tarcza FIELD 80cm, punktacja 1-5, pozycja łucznika „tyłem”,obie stopy dotykają pietami
wyznaczonej linii, 6 strzał.
3.9.1.4. Chodzony – 35-10m, tarcza FITA 80cm, punktacja 1-5, po 1 strzale przybliżając się do celu co 5m.
3.9.1.5. Zwierzaki – Lis 14m, Indyk 18m, Dzik 22m, punktacja 5,4,2, po 2 strzały do celu, pozycja łucznika
„klęcząc”.
3.9.1.6. Precyzja – 13m, dwie tarcze 3x20cm FITA, ustawienie poziome, punktacja żółte - 5,reszta - 3, w
przypadku gdy więcej niż jedna strzała znajduje się w celu do punktacji liczymy tylko tą o mniejszej punktacji.
3.9.1.7. Czasówka – 20m, 25s, tarcza FIELD 80cm, punktacja wg schematu 1 za 1 strzałę w celu, 2 za drugą, 3 za
trzecią itd.,nie ma ograniczenia co do ilości strzał. Pozycja łucznika oraz miejsce strzał dowolne. Pierwsza strzała
może znajdować się na cięciwie. Zakaz podawania strzał przez innych. Sędzia ostatnie 5s odlicza głośno.
3.9.1.8 Bojówka – Zawodnik przemierza 25m w dwóch kierunkach ( tam i z powrotem ). Po drodze ma do
oddania 6 strzałów, ( po 1 strzale z każdego miejsca). 3 razy w jedną stronę, 3 razy wracając. Cele znajdują się w
odległości 10m i są to tarcze FITA 40cm. Punktacja strefowa ( żółte – 5, czerwone, niebieskie – 4, czarne , białe 2 ). Ograniczenie czasowe konkurencji to 45s. Sędzia ostatnie 10s odlicza głośno.
3.9.1.9. Łucznik strzela znajdując się za „linią” bądź palikiem odległościowym, dotykając linii oboma stopami
lub palika co najmniej jedną stopą. Nie dotyczy bojówki, gdzie strzelamy w okolicy palika za linii strzału.
3.9.1.10. Cele w konkurencjach podstawowych nie mogą być zasłonięte przez przeszkody.
3.9.2. Konkurencje dodatkowe:
3.9.2.1. Ilość konkurencji dodatkowych nie może być mniejsza niż 4, lecz nie ma maksimum
3.9.2.2. W każdej konkurencji musi być możliwe zdobycie maksimum 30 punktów i jednocześnie 1 strzał musi
mieć co najmniej dwie strefy punktowe ( a nie tylko 5 i 0 )
3.9.2.3. Punktacja z konkurencji dodatkowych liczy się tylko i wyłącznie do punktacji danej rundy i nie wchodzi
do klasyfikacji Ligi Południe 2014
3.9.2.4. Uprasza się Organizatorów danych Rund o urozmaicenie dodatkowych konkurencji pod względem celu
jak i ukształtowania terenu.
3.10. Za wynik z danej Rundy uznajemy:
3.10.1. Drużynowo – sumę punktów ze wszystkich konkurencji ( wynik w konkurencji to suma 3 najlepszych
wyników w drużynie )
3.10.2. Indywidualnie – sumę punktów danego łucznika ze WSZYSTKICH konkurencji
4. Klasyfikacje
4.1. Drużynowa
4.1.1. Liczą się 3 najlepsze wyniki drużyny uzyskane w ciągu roku
4.1.2. Do tej klasyfikacji liczą się tylko wyniki z konkurencji „podstawowych”
4.2. Indywidualna
4.2.1. Liczą się 3 najlepsze wyniki łucznika uzyskane w ciągu roku
4.2.2. Do tej klasyfikacji liczą się tylko wyniki z konkurencji „podstawowych”
4.3. Indywidualna w każdej konkurencji „podstawowej”
4.3.1. Liczą się 3 najlepsze wyniki łucznika uzyskane w ciągu roku
4.3.2. Do tej klasyfikacji liczy się wynik tylko z jednej konkretnej konkurencji „podstawowej”
4.4. Klasyfikacje będą wyświetlane na oficjalnej stronie Ligi Południe

Każdy uczestnik zgłaszając się na Turniej z cyklu Liga Południe automatycznie potwierdza iż zapoznał się z
powyższym regulaminem i go akceptuje.

