
I Bloczkowy Turniej Korespondencyjny (BTK 2013) 
 

REGULAMIN 
 

1. Bloczkowy Turniej Korespondencyjny (BTK) rozgrywany jest na terenie Polski i poza jej granicami. 
2. Udział w turnieju jest bezpłatny. 
3. Celem BTK jest popularyzacja łucznictwa, w szczególności łucznictwa bloczkowego. 
4. Turniej odbywa się w oparciu o wzajemne zaufanie, uczciwość i rywalizację sportową na zasadach „fair 

play” 
5. Turniej składa się z 4 rund w roku, oznaczonych jako WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA. Terminy rund: 

 
5.1. WIOSNA = 06-07.04.2013 
5.2. LATO = 20-21.07.2013  
5.3. JESIEŃ = 19-20.10.2013 
5.4. ZIMA = 14-15.12.2013 

 
6. KATEGORIE WIEKOWE uczestników: 

 
6.1. SENIORS (S) – kobiety i mężczyźni, urodzeni w 1992r. i starsi 
6.2.  JUNIORS (J) – kobiety i mężczyźni, urodzeni w 1993r  i młodsi 

 
7. KATEGORIE SPRZĘTOWE, dopuszczone do udziału w turnieju: 
 

7.1. COMPOUND oznaczony jako CU - łuk bloczkowy, ograniczenie siły do 60#, dopuszczone: celownik z 
jednym punktem celowniczym, soczewki, lipka, poziomice, stabilizatory, tłumiki, strzały dowolne 

7.2. COMPOUND OPEN oznaczony jako OPEN – dowolny łuk bloczkowy, brak ograniczenia siły, 
dopuszczone dowolne celowniki, poziomice, stabilizatory, tłumiki, strzały dowolne 

7.3. COMPOUND BAREBOW oznaczony jako - CB - łuk bloczkowy goły, bez celowników, bez 
stabilizatorów,  brak ograniczenia siły, strzały dowolne 

 
8. KONKURENCJE TURNIEJU, przeprowadzane podczas jednej rundy: 

 
8.1. KONKURENCJA 50M:  

8.1.1. 6 x 6strzał 
8.1.2. Dystans 50m 
8.1.3. Tarcza FITA 80 (6-cio polowa) 
8.1.4. Punktacja 10-5 
8.1.5. Max. 360 punktów 

 
8.2. KONKURENCJA 18M: 

8.2.1. 10 x 3strzały 
8.2.2. Dystans 18m 
8.2.3. Tarcza FITA 3x20m (halowa dla bloczków)  

8.2.3.1. Należy strzelać jedną strzałą do jednej tarczy.  
8.2.3.2. Jeżeli w jednej tarczy znajdą się 2 lub 3 strzały, to liczony jest tylko jeden najniższy wynik 

z tej tarczy. Pozostałe strzały nie są liczone. 
8.2.4. Punktacja 10-6 
8.2.5. Max. 300 punktów 

 
8.3. Jeżeli promień strzały dotyka linii rozgraniczających pola punktowe, liczony jest wynik na korzyść 

uczestnika, czyli wyższy. 
8.4. Maksymalna ilość punktów w jednej rundzie: 660pkt (360+300) 
8.5. Maksymalna ilość punktów w całym turnieju: 2640pkt (1440+1200) 
 
 

9. KLASYFIKACJA uczestników: 
 
9.1. KLASYFIKACJA RUND TURNIEJOWYCH: 

9.1.1. Suma wszystkich punktów zdobytych przez uczestnika podczas rundy, z wyszczególnieniem sum 
punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach.  

9.1.2. Dodatkowym kryterium jest łączna ilość zdobytych 10pkt, potem 9 pkt. 
 

9.2. KLASYFIKACJA GENERALNA TURNIEJU: 
9.2.1. Suma wszystkich punktów zdobytych przez uczestnika ze wszystkich rund, z wyszczególnieniem 

sum punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach. 
9.2.2. Dodatkowym kryterium jest łączna ilość zdobytych 10pkt, potem 9 pkt. 

 



10. Dopuszcza się udział w różnych kategoriach sprzętowych w różnych rundach. Jednak taki uczestnik nie 
będzie sklasyfikowany w KLASYFIKACJI GENERALNEJ TURNIEJU. 

11. Jeden uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej kategorii sprzętowej podczas jednej rundy. 
 
12. PRZEBIEG TURNIEJU: 

 
12.1. Rundę turniejową należy rozegrać w ciągu 2-ch dni (sobota lub niedziela), podczas których należy 

przeprowadzić tylko 1 strzelanie klasyfikowane, składające się z 2 konkurencji, w dowolnym czasie i 
miejscu,  zakończone najpóźniej do godz. 20:00 drugiego dnia turnieju. 

12.2. Niedopuszczalny jest udział tylko 1 osoby,  lub 1 osoby dorosłej „SENIORS”  i 1 osoby „JUNIORS” 
12.3. Wszystkie konkurencje turniejowe muszą zostać przeprowadzone podczas jednego spotkania, w 

ramach jednego strzelania, stanowić jedną całość. 
12.4. Wszystkie konkurencje musza zostać rozegrane na wolnym powietrzu. Niedozwolone jest 

przeprowadzenie strzelania w hali lub innych pomieszczeniach. 
12.5. Dopuszcza się dowolną kolejność przeprowadzenia poszczególnych konkurencji. 
12.6. Każdy z uczestników całego Turnieju oddaje łącznie 66 strzałów. 
12.7. Pomiędzy poszczególnymi konkurencjami turniejowymi nie można przeprowadzać żadnego strzelania 

treningowego. 
12.8. Wyniki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej drugiego dnia turnieju, do godzimy 

21:00, na adres email: klub@archery3d.pl 
 

13. ZGŁOSZENIE WYNIKU, musi zawierać: 
 
13.1. Nazwisko i Imię uczestnika 
13.2. Sumę zdobytych punktów w całej rundzie 
13.3. Sumę punktów każdej konkurencji z wyszczególnieniem ilości 10-tek i 9-tek 
13.4. Razem z wynikami należy nadesłać jedno grupowe zdjęcie uczestników. 
13.5. Klasyfikacja będzie opublikowana na stronie www.Archery3D.pl/btk2013.htm najpóźniej następnego 

dnia po zakończeniu rundy turnieju. 
 
14. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU: 

 
14.1. Zgłoszenie musi zawierać min. 2 uczestników z zastrzeżeniem pkt.12.2 regulaminu 
14.2. Termin zgłoszenia uczestników upływa w przeddzień turnieju, o godz. 20:00 
14.3. Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie www.Archery3D.pl/btk2013.htm  
14.4. Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać na adres email: klub@archery3d.pl,  podając: 

 
14.4.1. Miejsce rozgrywki (nazwa miejscowości) 
14.4.2. Dobrowolnie: przynależność klubową lub przyjętą nazwę tytułującą grupę uczestników. Z 

braku tego określenia zostanie przyjęte jako NIEZRZESZONY 
14.4.3. Nazwiska i Imiona uczestników 
14.4.4. Rok urodzenia (kategorię wiekową) każdego uczestnika 
14.4.5. Kategorię sprzętową każdego uczestnika 

 
14.5. Nie podanie w zgłoszeniu danych określonych pkt. 14.4.1 do 14.4.5 skutkowało będzie 

nieuwzględnieniem udziału i klasyfikacji tych uczestników w turnieju. 
14.6. Osoba dokonująca zgłoszenia grupy jest jednocześnie lokalnym organizatorem rundy, odpowiedzialna 

za prawidłowe przeprowadzenie strzelania, a także terminowe przesłanie wyników. 
14.7. Alternatywną formą zgłoszenia będzie uruchomiony system internetowej rejestracji, udostępniony 

14dni przed data turnieju poprzez Komunikat Organizacyjny każdej rundy BTK 
 

15. Uczestnik biorący udział w turnieju oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje go i 
wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych, treści, wyników oraz zdjęć, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.),przez Organizatora, Klub Łuczniczy A3D Toszek, poprzez publikację na stronach internetowych 
Organizatora turnieju w celu propagowania i popularyzacji łucznictwa bloczkowego. 
 

16. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił do Organizatora żadnych roszczeń związanych z uczestnictwem 
w turnieju. 

 
17. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. 


