
 

Regulamin 
LIGA POŁUDNIE 2013 

 
 

1. LIGA POŁUDNIE 
1.1. Na cykl „Liga Południe 2013” składa się 5 rund w ciągu roku 2013 
1.2. W Lidze Południe może startować każdy urodzony przed 1.1.2003 oraz posiada 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 Zarząd Ligi uważa 
łuki, które mają oś strzały w osi łuku. W razie wątpliwości Zarząd będzie decydował 
indywidualnie.  
 1.2.3. strzały drewniane z lotkami z materiałów naturalnych: pióro, skóra, papier 
 1.2.4. dozwolone są osady plastikowe 
 1.2.5. groty TYLKO toczone, ZAKAZ KUTYCH i innych z ostrymi krawędziami 

 
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. Wpisowe: 20zł - Dorośli, 10zł - osoby urodzone w latach 1996-2002. 
3.4. Przeprowadzone ma być w grupach prowadzonych przez LICENCJONOWANYCH sędziów 
wybranych przez Zarząd Ligi, którzy otrzymują prawa sędziego na czas trwania tej rundy  
3.5. „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 wyrzucić uczestnika z 
danej rundy. Prawo wyrzucenia z rundy obowiązuje również za nieprzestrzeganie regulaminu. 
3.6. Grupy są wyłaniane na zasadach losowania przez organizatorów rundy. 
3.7. Od momentu wyjścia na "trasę" aż do zejścia z "trasy" ( czas trwania zawodów ) obowiązuje 
CAŁKOWITY ZAKAZ spożywania alkoholu. 
3.7. Strzelanie turniejowe składa się z : 

3.7.1. Konkurencji podstawowe: 
3.7.1.1. Trójkąt – 15m, ćwierć tarczy FITY 80cm, punktacja 1-5, pozycja łucznika 
stojąca, 6 strzał, wys. punktu "5" ( czubka ) 120-150cm 
 
3.7.1.2. Punkty – 25m, tarcza FIELD 80cm, punktacja 1-5, pozycja łucznika stojąca, 6 
strzał, wys. środka celu 120-150cm 
 
3.7.1.3. Scyt – 20m, tarcza FITA 80cm, punktacja 1-5, pozycja łucznika klęcząca, 6 
strzał, wys. środka celu 70-100cm 
 
3.7.1.4. Part – 15m, tarcza FIELD 60cm, punktacja 1-5, pozycja łucznika „tyłem”, 6 
strzał, wys. środka celu 120-150cm 
 
3.7.1.5. Chodzony – 10-35m, tarcza FITA 80cm, punktacja 1-5, po 1 strzale oddalając 
się od celu co 5m, wys. środka celu 120-150cm 
 
3.7.1.6. Zwierzaki – Indyk 16m, Wilk 18m, Dzik 22m, punktacja 5,4,2, po 2 strzały do 
celu, cele "na ziemi" 
 



3.7.1.7. Precyzja – 13m, dwie tarcze 3x20cm FIELD, ustawienie poziome, punktacja 
5,3, w przypadku gdy więcej niż jedna strzała znajduje się w celu do punktacji liczymy 
tylko tą o mniejszej punktacji, wys. środka celu 120-150cm 
 
3.7.1.8. Czasówka – 20m, 25s, tarcza FIELD 60cm, punktacja wg schematu 2 za 1 
strzałę w celu, 3 za drugą, 4 za trzecią itd.,nie ma ograniczenia co do ilości strzał. 
Pozycja wszystkich strzał na starcie musi być identyczna. Ręce łucznika wzdłuż ciała. 
Zakaz podawania strzał przez innych. Sędzia ostatnie 5s odlicza głośno. Wys. środka 
celu 120-150cm 
 
3.7.1.9. Łucznik strzela znajdując się za „linią” wyznaczoną przez palik odległościowy, 
dotykając "palika". 
 
 3.7.1.10. Podstawowe konkurencje nie mogą być zasłonięte przez przeszkody. 

 
3.7.2. Konkurencje dodatkowe: 

3.7.2.1. Ilość konkurencji dodatkowych nie może być mniejsza niż 4, lecz nie ma 
maksimum 
 
3.7.2.2. 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 ) 
 
3.7.2.3. Punktacja z konkurencji dodatkowych liczy się tylko i wyłącznie do punktacji 
danej rundy i nie wchodzi do klasyfikacji Ligi Południe 2013 
 
3.7.2.4. Uprasza się Organizatorów danych Rund o urozmaicenie dodatkowych 
konkurecji pod względem celu jak i ukształtowania terenu. 

 
3.8. Za wynik uznajemy: 

3.8.1. Drużynowo – sumę punktów ze wszystkich konkurencji ( wynik w konkurencji to suma 3 
najlepszych wyników w drużynie ) 
3.8.2. 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 
 

 
Wstępne terminy Ligi 2013: 

 
16 marzec - Ledziny 

27 kwiecień - Wołczyn 
25 maj - Radzionków 
7 wrzesień - Żurada 

5 październik - Hutki-Kanki 


