Ogólne zasady rozgrywania zawodów - 2019
DZIAŁ I - ZAWODNIK
1. Kategorie wiekowe zawodników w 2019 roku:
Kategoria wiekowa
Seniorzy
Młodzieżowcy
Juniorzy
Juniorzy młodsi
Młodzicy starsi
Młodzicy
Dzieci

Wiek w latach
21 i starsi
21-22-23
18-19-20
16-17
15
13-14
12 i młodsi

Rok urodzenia
1998 i starsi
1998, 1997, 1996
1999, 2000, 2001
2002, 2003
2004
2005, 2006
2007 i młodsi

2. Art.37 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie stanowi, że:
Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski
związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego przez uprawnionego
lekarza medycyny sportowej lub COMS; zawodnicy kadry narodowej seniorów są zobowiązani
do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne
uczestnictwo w tym współzawodnictwie.
3. Okres ważności badań lekarskich stwierdzających zdolność do udziału w zawodach
łuczniczych wynosi 6 miesięcy.
4. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania na zawodach „książeczki sportowo-lekarskiej
zawodnika” w której odnotowana jest przynależność klubowa zawodnika podbita przez Prezesa
lub V-Prezesa klubu i orzeczenie lekarskie podbite przez upoważnionego lekarza medycyny
sportowej, uprawniające do udziału w zawodach.
5. W zawodach rangi Mistrzostw Polski: seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów
młodszych, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz DMP mogą startować i być
sklasyfikowani tylko zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie.
6. W drugim półroczu 2018r.w zawodach kategorii wiekowych starszych mogą startować
zawodnicy kategorii wiekowych młodszych /tylko ostatnie roczniki/jeżeli regulamin zawodów
o tym stanowi.
7. Zawodnicy młodsi mogą startować w kategorii wyższej dla potrzeb szkoleniowych PZŁucz.
na podstawie decyzji Działu Szkolenia PZŁucz.
8. W zawodach młodszych kategorii wiekowych nie mogą startować zawodnicy starszych
kategorii.
9. Zawodnik, pod warunkiem ukończenia 18 lat, może reprezentować innych zawodników
swojego klubu /tj. pełnić funkcję kierownika ekipy/, jeżeli przed zawodami zostanie zgłoszony
w AZZ przez klub sportowy jako kierownik w zgłoszeniu do zawodów.
10. Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek
Łuczniczy: zawodnik, klub sportowy, oraz prowadzący zajęcia szkoleniowe trener
i sędziujący zawody sportowe sędzia posiadają licencje z Polskiego Związku Łuczniczego.
11. Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Okręgowy
Związek Łuczniczy lub klub sportowy: zawodnik, klub sportowy, oraz prowadzący zajęcia
szkoleniowe trener i sędziujący zawody sportowe sędzia posiadają licencje z Okręgowego
Związku Łuczniczego lub macierzystego klubu sportowego.
12. W żadnych zawodach wymienionych w kalendarzu zawodów Polskiego Związku
Łuczniczego nie można strzelać - startować poza konkursem.

13. Zgłoszenie do udziału w zawodach centralnych zostanie uwzględnione przez
bezpośredniego organizatora zawodów tylko pod warunkiem, że:
a/ dokonane zostanie zgodnie z wymogami AZZ, (z zastrzeżeniem pkt. d)
b/dokonane zostanie w terminie określonym przez bezpośredniego organizatora
zawodów w komunikacie organizacyjnym zawodów,
c/ uiszczona zostanie wymagana opłata startowa,
d/ zawodnicy niezrzeszeni swoje zgłoszenie do udziału w zawodach dokonują
indywidualnie do bezpośredniego organizatora zawodów bez AZZ.
14. Zawodnicy poszczególnych klubów sportowych biorących udział w zawodach muszą być
jednolicie ubrani- obowiązuje jednolity strój sportowy. Zawodnicy na tylnych częściach
koszulek muszą mieć napisane nazwy swoich klubów. Spodenki lub spodnie, w których
strzelają na zawodach muszą być jednakowego koloru. W przypadku braku jednolitego stroju
klubowego obowiązuje ubiór w kolorze białym / spodnie i koszulka z nazwą klubu na koszulce
/. PZŁucz. może zobowiązać zawodników do umieszczenia na strojach sportowych podczas
zawodów logo sponsora związku lub określonych zawodów. W strzelaniach drużynowych w
konkurencji zespołowej i mikstów zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać taki sam
kolor koszulek, spodni sportowych, spódnic. Elementami jednolitego ubioru zawodników są:
spodnie, spódnica, koszulka, bluza. Kobiety mogą nosić dresy, spódnice, spódnico-szorty lub
spodnie oraz bluzki. Mężczyźni mogą nosić długie spodnie lub szorty i koszulki z długim lub
krótkim rękawem. Można nosić swetry, kamizelki. Szorty nie mogą być krótsze niż do końca
palców dłoni opuszczonej wzdłuż ciała zawodnika / nie dotyczy kobiet/. Podczas trwania
zawodów wszyscy zawodnicy muszą nosić obuwie sportowe pełne z zakrytą piętą. Zabrania się
strzelać w sandałach, klapkach obojętnie czy obuwie posiada pełną piętę czy nie.
15. Oprócz wymogów wyszczególnionych w powyższych punktach zawodnik, aby ostatecznie
zostać dopuszczonym do udziału w zawodach musi uzyskać pozytywną ocenę kontroli sprzętu
łuczniczego. Posiadanie jednolitego stroju sportowego przez ekipę obowiązuje również trenera.
Kierownik ekipy może uczestniczyć w zawodach w garniturze, stroju wizytowym lub w dresie.
16. Kontrolę sprzętu sportowego zawodników i ubioru sportowego w kolejności klubami
w obecności ich kierowników lub trenerów przeprowadza przed zawodami w czasie trwania
otwartych torów komisja sędziowska zawodów. Zawodnik, który nie zgłosi się
w określonym / przez organizatora / czasie i miejscu do kontroli sprzętu i ubioru
sportowego lub uzyska negatywną ocenę sprzętu sportowego, lub nie ma jednolitego
ubioru sportowego zgodnego z wymogami określonymi w Regulaminie Łucznictwa
Tarczowego, nie posiada aktualnych badań lekarskich poświadczonych przez
uprawnionego lekarza medycyny sportowej nie zostanie dopuszczony do udziału
w zawodach, zostanie skreślony z listy startowej.
17. Podczas ceremonii otwarcia i zakończenia zawodów zawodnicy muszą być w ubiorach
sportowych. Wszyscy zawodnicy winni zachować należyty porządek za co odpowiadają ich
trenerzy klubowi.
18. Na obiekcie sportowym przeznaczonym do strzelania w czasie trwania zawodów nie mogą
przebywać żadne inne osoby oprócz uprawnionych do udziału w zawodach: zawodnicy,
trenerzy, kierownicy ekip, sędziowie, uprawnieni przedstawiciele mass mediów.
DZIAŁ II - BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR ZAWODÓW .
Bezpośredni organizator każdych zawodów łuczniczych bez względu na ich rangę / zawody:
ogólnopolskie, okręgowe, klubowe / ma obowiązek :
1. Opracować komunikat organizacyjny zawodów/ nie należy tego obowiązku mylić
z regulaminem zawodów centralnych, którego ustalenie jest tylko w kompetencji Zarządu
PZŁucz. / i w przypadku zawodów ogólnopolskich wysłać elektronicznie ten komunikat

organizacyjny co najmniej 14 dni przed datą rozgrywania zawodów do PZŁucz, który umieści
go na stronie internetowej.
2. Techniczne przygotowanie zawodów tzn. urządzenie torów łuczniczych oraz zabezpieczenie
imprezy w niezbędne materiały i przyrządy zgodnie z wymogami Regulaminu Łucznictwa
Tarczowego.
3. Numeracja stanowisk musi być odpowiednio w kolorach: naprzemiennie czarno-żółte i
żółto-czarne oraz chorągiewki naprzemiennie żółte i czerwone. Numeracja stanowisk
musi być umieszczona na górze każdego stanowiska.
4. Zapewnić odpowiednią ilość stanowisk / mat łuczniczych / do przeprowadzenia zawodów
w stosunku do zgłoszonej w terminie ilości zawodników oraz minimum 3 - 5 mat łuczniczych
do strzelania rozgrzewkowego z odległości 5 metrów.
5. Przygotować numery startowe dla zawodników.
6. Na torach łuczniczych ustawić zegary odmierzające czas serii oraz sygnalizację świetlną.
7. Zabezpieczyć odpowiednie schronienie przed deszczem, słońcem dla zawodników
i miejsca siedzące dla uczestników zawodów.
8. Na podstawie otrzymanych w terminie zgłoszeń do udziału w zawodach opracować
i przekazać Sędziemu Głównemu listę zgłoszonych i rozstawionych na stanowiskach
zawodników. Zawodnicy na liście startowej powinni być rozstawieni klubami na kolejnych,
sąsiadujących stanowiskach do strzelania. W przypadku strzelania na "dwie kolejki"
zawodnicy i zawodniczki z jednego klubu muszą być rozstawieni oddzielnie: zawodnicy w
jednej kolejce, a zawodniczki w drugiej. Rozstawienie zawodników na stanowiskach musi
być podane do wiadomości uczestników zawodów przed rozpoczęciem otwartych torów strzelań próbnych. Jeżeli z przyczyn obiektywnych organizator zawodów nie może wykonać
obowiązku rozstawienia zawodników to obowiązek ten przechodzi na Sędziego Głównego.
9. Przygotować odpowiednią ilość indywidualnych metryczek łuczniczych dla każdego
zawodnika oraz wpisać do tych metryczek wymagane dane dotyczące zawodnika / nazwisko,
imię, rok ur., nazwę klubu, numer stanowiska /. Wykonać należy również stosowne czynności,
jeżeli regulamin zawodów przewiduje strzelanie zespołowe, mikstów - linia 1-go metra.
10. W komunikacie organizacyjnym zawodów należy podać czas i miejsce kontroli sprzętu
sportowego zawodników i ubioru sportowego.
11. Bezpośredni organizator każdych zawodów bez względu na ich rangę /zawody:
ogólnopolskie, okręgowe, klubowe/ ma bezwzględny obowiązek sprawdzić czy wszyscy
zawodnicy zgłoszeni do udziału w zawodach posiadają ważne licencje zawodnika przyznane
przez Polski Związek Łuczniczy, Okręgowy Związek Łuczniczy lub klub sportowy.
Po sprawdzeniu licencji należy obowiązkowo w formie pisemnej zawiadomić Sędziego
Głównego, że wszyscy zgłoszeni do udziału w zawodach posiadają licencje.
12. Bezpośredni organizator zawodów nie jest uprawniony do zmiany składu sędziów
wyznaczonych przez Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego do sędziowania
danych zawodów. Wszystkim powołanym sędziom ma obowiązek wysłać komunikat
organizacyjny zawodów.
13. Do sędziowania zawodów międzyokręgowych, okręgowych, międzyklubowych
i klubowych - sędziów powołuje właściwy Okręgowy Związek Łuczniczy, na którego terenie
działania odbędą się zawody lub klub sportowy, który jest organizatorem zawodów.
14. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych na całym
obiekcie sportowym, na którym odbywają się zawody łucznicze pod rygorem ukarania zgodnie
z regulaminem dyscyplinarnym PZŁucz i Ustawą o zakazie palenia tytoniu w miejscach
publicznych.
15. Zabrania się spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci oraz zażywania
niedozwolonych środków farmakologicznych, w tym narkotyków i leków psychotropowych,

"dopalaczy", które uznawane są za środki dopingujące w łucznictwie według aktualnej listy
komisji antydopingowej.
16. Fakt użycia środków określonych w pkt. 16 przez zawodnika, trenera, sędziego lub
działacza sportowego podczas zawodów, treningów lub zgrupowań może być stwierdzony
przez jeden z wymienionych organów: Komisję Antydopingową, Pogotowie Ratunkowe,
Policję, bądź zmierzone alkomatem przez: Delegata Zarządu PZŁucz, członka Zarządu PZŁucz
, członka Komisji Rewizyjnej PZŁucz, Kierownika Wyszkolenia PZŁucz lub jednego z
trenerów kadry narodowej. Osoba , która odmówi poddania się kontroli będzie uznana tak,
jakby jej wynik kontroli był pozytywny.
17. Delegatem Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego może być: każdy członek Zarządu
PZŁucz, każdy członek Komisji Rewizyjnej PZŁucz, Kierownik Wyszkolenia PZŁucz.
18. Za zawody ogólnopolskie uważać się będzie tylko zawody, do których sędziowania
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego powoła co najmniej 1-go sędziego
posiadającego minimum pierwszą klasę sędziowską.
19. Kierownictwo sportowe zawodów ogólnopolskich sprawuje Polski Związek Łuczniczy,
kierownictwo sportowe pozostałych zawodów sprawują Okręgowe Związki Łucznicze lub
kluby sportowe.
20. Bezpośredni organizator zawodów zabezpiecza odpowiedniej jakości medale na
Mistrzostwa Polski.
21. Za poprawne oraz sprawne przeprowadzenie każdych zawodów pod względem
organizacyjnym i technicznym zawsze odpowiedzialny jest tylko bezpośredni organizator
danych zawodów.
Protokół z zawodów - obowiązki bezpośredniego organizatora
22. Bezpośredni organizator każdych krajowych zawodów łuczniczych bez względu na ich
rangę / zawody ogólnopolskie, okręgowe, klubowe ma bezwzględny obowiązek:
a) otrzymany od Sędziego Głównego oryginał protokołu z zawodów łuczniczych /protokół
ten musi być podpisany osobiście przez Sędziego Głównego /bezzwłocznie wysłać
najpóźniej do 48 godzin po zakończeniu zawodów na adres:
Polski
Związek
Łuczniczy ul. Oleandrów 6, 00 - 629 Warszawa. O zachowaniu terminu przez
bezpośredniego organizatora zawodów łuczniczych decydować będzie data stempla
pocztowego na kopercie - data na kopercie oznaczać będzie datę wysłania do PZŁucz
oryginału protokołu.
b) w dniu zakończenia zawodów podpisany przez Sędziego Głównego egzemplarz
protokołu w wersji ".pdf " wysłać pocztą elektroniczną na adres Polskiego Związku
Łuczniczego archery@archery.pl
23. Jeżeli bezpośredni organizator każdych krajowych zawodów łuczniczych nie wykona
w terminie obowiązków wymienionych w pkt. 23 to Polski Związek Łuczniczy nie poniesie
żadnej odpowiedzialności i nie uwzględni zgłaszanych roszczeń oraz uwag dotyczących
pominięcia z tego powodu wyników indywidualnych i zespołowych uzyskanych w tych
zawodach do:
a) ustalenia wszelkiego rodzaju rankingu wyników i analiz,
b) ustalenia składu kadry narodowej,
c) nadania klasy sportowej,
d) zatwierdzenia rekordu Polski.
24. Bezpośredni organizator każdych zawodów z kalendarza PZŁucz. ma obowiązek
dostarczyć protokół z zawodów do PZŁucz. w celu zamieszczenia go na stronie internetowej
PZŁucz.
DZIAŁ III - SĘDZIA.

1. Każde zawody krajowe: ogólnopolskie, okręgowe, klubowe bez względu na ich rangę muszą
być sędziowane / jest to wymóg dla ich ważności / tylko przez sędziów posiadających aktualnie
ważną na dany rok licencję sędziego sportowego w łucznictwie przyznaną przez Polski
Związek Łuczniczy, Okręgowy Związek Łuczniczy.
2. Każde zawody łucznicze muszą być przeprowadzone zgodnie z regulaminem danych
zawodów i Regulaminem Łucznictwa Tarczowego. Ponadto podczas zawodów objętych
współzawodnictwem
sportowym
dzieci
i
młodzieży obowiązuje
Regulamin
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
3. Prawo interpretacji regulaminu zawodów ogólnopolskich przysługuje obecnemu na
zawodach Delegatowi Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego a w przypadku jego
nieobecności prawo to przysługuje bezpośredniemu organizatorowi zawodów w sprawach
organizacyjnych i porządkowych.
4. Jeżeli warunki organizacyjne zawodów ogólnopolskich na to nie pozwalają pomimo tego,
że strzelania treningowe w ramach otwartych torów zostały przewidziane w komunikacie
organizacyjnym zawodów, to Sędzia Główny zawodów po uprzednim uzgodnieniu
z delegatem Zarządu wyznaczonym przez PZŁucz i organizatorem zawodów, może
zdecydować o zastąpieniu strzelań treningowych strzelaniem tylko dwóch serii próbnych
z dowolnej ilości strzał w czasie 4 minut przed rozpoczęciem strzelania konkursowego.
Dotyczy to strzelań indywidualnych, drużynowych i mikstów.
5. W przypadku złożenia protestu obowiązuje złożenie kaucji w biurze zawodów tylko
w dniu, w którym zdarzenie oprotestowano. Kaucja za złożenie jednego protestu podczas
zawodów ogólnopolskich wymienionych w kalendarzu PZŁucz wynosi 400 zł. Protest może
złożyć pisemnie tylko kierownik ekipy lub jej trener.
6. Za sprawdzenie ważności badań lekarskich i przynależności klubowej każdego
zawodnika zgłoszonego do udziału w zawodach ogólnopolskich, okręgowych, klubowych
bez względu na ich rangę odpowiedzialny jest zawsze Sędzia Główny zawodów.
7. Sędzia Główny każdych zawodów krajowych bez względu na ich rangę /ogólnokrajowe,
okręgowe, klubowe ma obowiązek uzyskać od bezpośredniego organizatora zawodów
informację czy wszyscy zawodnicy zgłoszeni do udziału w zawodach posiadają licencje
zawodnika przyznane przez PZŁucz, OZŁucz., klub sportowy.
8. Z każdych zawodów krajowych bez względu na ich rangę / ogólnopolskie, okręgowe,
klubowe /należy sporządzić stosowny protokół.
9. Za poprawne pod względem formalnym i merytorycznym sporządzenie końcowego
protokołu z każdych zawodów łuczniczych odpowiedzialny jest Sędzia Główny danych
zawodów.
10. Oryginał protokołu z zawodów łuczniczych musi być podpisany przez Sędziego
Głównego. Brak podpisu bezwzględnie skutkować będzie nie uznaniem przez Polski Związek
Łuczniczy wszystkich wyników zawartych w tym protokole do ustalenia wszelkiego rodzaju
rankingów i analiz wymienionych w pkt. 12.
11. W indywidualnej Olimpijskiej Rundzie w każdych zawodach krajowych bez względu na
ich rangę /ogólnopolskie, okręgowe, klubowe - z uwagi na konieczność opracowania
rankingów i analiz /obowiązuje ustalenie miejsc zawodników od miejsca pierwszego do
miejsca ostatniego. Przy ustalaniu miejsc od miejsca 5-go do miejsca ostatniego obowiązuje
zasada:
a) decyduje ilość punktów setowych w ostatnim pojedynku, w którym brał udział
zawodnik. Jeżeli to nie da rozstrzygnięcia, to o zajętym miejscu decyduje:
b) wyższe miejsce zajęte w rundzie kwalifikacyjnej.
12. Wszystkie pojedynki rundy eliminacyjnej i finałowej w konkurencji indywidualnej,
zespołowej oraz mikst rozgrywane są w setach odpowiednio: indywidualnie - do 6 lub 7 pkt.,
zespołowo i w mikstach do 6 lub 5 pkt. w łucznictwie olimpijskim.

W konkurencji łucznictwa bloczkowego pojedynki rozgrywane są kumulacyjnie po każdej serii
wg sumy zdobytych punktów tarczowych w kategorii seniorów na Mistrzostwach Polski
i Pucharach Polski. W innych zawodach i w konkurencjach juniorskich na torach otwartych
oraz w hali dopuszcza się możliwość strzelania pojedynków systemem setowym.
13. Obowiązujący „czas strzelania” podczas zawodów:
a) jedna seria: 3 strzały - 120 sekund na wszystkich zawodach centralnych PZŁucz.
b) jedna seria: 6 strzał - 240 sekund na wszystkich zawodach centralnych PZŁucz..
c) w pozostałych zawodach ogólnopolskich, międzynarodowych organizowanych w
kraju bezpośredni organizator zawodów może zadecydować o czasie strzelania 1 serii
3 i 6-cio strzałowej.
d) zespół - 120 sekund,
e) mikst - 80 sekund,
f) czas na dokonanie zmiany zawodników na linii strzelań – 10 sekund,
g) czas trwania „otwartych torów” – wynosi 45 minut na wszystkich zawodach rangi
Mistrzostw Polski i zawodach centralnych z kalendarza PZŁucz.
14. Podczas wszystkich zawodów ogólnopolskich na torach otwartych w konkurencji
indywidualnej z każdej odległości strzela się 6 serii po 6 strzał/ w kategorii seniorów,
młodzieżowców, juniorów/.
15. Jeżeli zawody były rozgrywane w konkurencji: Indywidualna Olimpijska Runda WA to
w protokole zawodów w części dotyczącej wyników należy w pierwszej kolejności podać
końcowe wyniki rundy eliminacyjnej a następnie podać wyniki rundy kwalifikacyjnej.
16. W klasyfikacji indywidualnej wyników zawodników należy w protokole obowiązkowo
podać w następującej kolejności:
a) nazwisko,
b) imię,
c) rok urodzenia,
d) numer licencji z PZŁucz,
e) nazwa klubu zawodnika,
f) wynik punktowy na każdą odległość,
g) ogólna suma punktów strzelanych odległości.
W klasyfikacji wyników należy obowiązkowo podać jakiej kategorii wiekowej dana
klasyfikacja wyników dotyczy oraz obowiązkowo podać z jakiej odległości strzelano.
W zawodach rozgrywanych w konkurencji zespołowej i mikst należy obowiązkowo podać
skład każdego zespołu i mikstu.
17. Za rzetelną ocenę i klasyfikację końcową wyników każdych zawodów bez względu na ich
rangę / zawody ogólnopolskie, okręgowe, klubowe / odpowiedzialny jest Sędzia Główny
zawodów.
18. Sędzia Główny każdych zawodów krajowych bez względu na ich rangę ma obowiązek
przekazać podpisany oryginał końcowego protokołu z zawodów bezpośredniemu
organizatorowi zawodów. Przekazanie podpisanego protokołu z zawodów obowiązkowo musi
zostać wykonane bezzwłocznie po zakończeniu zawodów tj. w dniu ich zakończenia.
UWAGA:
Obowiązek dostarczenia do PZŁucz. protokołu z zawodów zagranicznych reprezentacji
Polski spoczywa na kierowniku reprezentacji lub w przypadku jego nieobecności na
trenerze reprezentacji.
REGULAMIN
przyznawania licencji w Polskim Związku Łuczniczym

/ §1.
Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek
Łuczniczy: zawodnik, klub sportowy, oraz prowadzący zajęcia szkoleniowe trener i
sędziujący zawody sportowe sędzia posiadają licencje z Polskiego Związku Łuczniczego.
§2.
Uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Okręgowy Związek
Łuczniczy lub klub sportowy: zawodnik, klub sportowy, oraz prowadzący zajęcia
szkoleniowe trener i sędziujący zawody sportowe sędzia posiadają licencje
z Okręgowego Związku Łuczniczego lub klubu sportowego.
§3.
Udział w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: ogólnopolskie, międzynarodowe,
centralne PZŁucz./, wymaga posiadania licencji z Polskiego Związku Łuczniczego /dotyczy:
zawodnik, klub sportowy, sędzia, trener/.
§4.
Udział w zawodach sportowych w łucznictwie/ zawody: okręgowe, międzyklubowe, klubowe
w kategoriach dzieci i młodzików oraz dorosłych w grupie początkowego nauczania wymaga
posiadania licencji z Okręgowego Związku Łuczniczego lub klubu sportowego/dotyczy:
zawodnik, klub sportowy, sędzia, trener/.
§5.
Przyznana licencja Polskiego Związku Łuczniczego dla zawodnika, klubu sportowego,
sędziego, trenera jest ważna przez cały okres uczestniczenia we współzawodnictwie
sportowym bez konieczności jej przedłużania. Opłata za wydaną licencję przez PZŁucz. jest
jednorazowa a jej wysokość zależy od decyzji Zarządu PZŁucz.
§6.
Przyznana licencja Okręgowego Związku Łuczniczego lub klubu sportowego dla zawodnika,
klubu sportowego, sędziego, trenera na udział w zawodach sportowych w łucznictwie/
zawody: okręgowe, międzyklubowe, klubowe w kategoriach dzieci i młodzików oraz
dorosłych w grupie początkowego nauczania jest ważna przez cały okres uczestniczenia we
współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez OZŁucz./klub sportowy bez
konieczności jej przedłużania. Opłata za wydaną licencję przez OZŁucz./ klub sportowy jest
jednorazowa a jej wysokość zależy od decyzji Zarządu w/w stowarzyszeń.
§7.
Wnioski dotyczące przyznania licencji Polskiego Związku Łuczniczego, należy wysłać –
dostarczyć do PZŁucz. w wersji oryginalnej na obowiązującym druku na adres:
Polski Związek Łuczniczy, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa.
§8.
Wnioski dotyczące przyznania licencji Okręgowego Związku Łuczniczego/klubu sportowego,
należy dostarczyć do OZŁucz./ klubu sportowego na ustalonych zasadach przez
zainteresowane stowarzyszenia.
§9.
W przypadku złożenia wniosku o wydanie licencji przez: zawodniczkę, sędzinę, trenerkę
która, w międzyczasie zmieniła nazwisko / zmiana stanu cywilnego – zamążpójście / należy
podać we wniosku również nazwisko poprzednie / panieńskie.
§10.
W przypadku zmiany przez zawodnika przynależności klubowej należy ten fakt
udokumentować dołączając do wniosku licencyjnego dokument stwierdzający uzyskanie
zwolnienia z poprzedniego klubu. W przypadku zawodników kadry narodowej i zawodników,
którym licencje wydaje Polski Związek Łuczniczy dokument należy dostarczyć do PZŁucz.
a w pozostałych przypadkach do macierzystego OZŁucz.

§11.
Młodzikowi/ młodziczce licencję przyznaje właściwy Okręgowy Związek Łuczniczy co
upoważnia do udziału w zawodach
w kategorii i konkurencji młodzików i młodzików młodszych.
W przypadku braku w województwie Okręgowego Związku Łuczniczego lub braku
przynależności klubu do Okręgowego Związku Łuczniczego licencję dla
młodzika/młodziczki może przyznać macierzysty klub sportowy.
Młodzikowi, młodziczce z ostatniego rocznika rywalizującego
o zakwalifikowanie się do kadry narodowej juniorów młodszych na I półrocze następnego
roku poprzez udział w zawodach w wyższej kategorii wiekowej tj. juniora młodszego
w II półroczu ostatniego rocznika oraz zamierzającego uczestniczyć w Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych licencję wydaje Polski Związek Łuczniczy.
§12.
Przysłany - dostarczony do PZŁucz. wniosek zostanie rozpatrzony w możliwie szybkim
terminie, najpóźniej do 14 dni po dacie przysłania - dostarczenia wniosku do biura PZŁucz.
§13.
Przysłany - dostarczony do OZŁucz./klub sportowy wniosek zostanie rozpatrzony w terminie
do 7 dni od daty otrzymania.
§14.
Wniosek o wydanie licencji należy wypełnić czytelnie dużymi literami.
§15.
Wykaz posiadanych licencji Polskiego Związku Łuczniczego przez zawodników, kluby
sportowe, sędziów, trenerów będzie umieszczany na stronie internetowej Polskiego Związku
Łuczniczego w terminach:
1) do dnia 31.03 danego roku;
2) do dnia 30.06 danego roku;
3) do dnia 30.09 danego roku;
4) do dnia 31.12 danego roku;
§16.
Wykaz posiadanych licencji Okręgowego Związku Łuczniczego/ klubu sportowego przez
zawodników, kluby sportowe, sędziów, trenerów będzie przesyłany do Polskiego Związku
Łuczniczego w terminach:
1) do dnia 31.03 danego roku;
2) do dnia 30.06 danego roku;
3) do dnia 30.09 danego roku;
4) do dnia 31.12 danego roku;
§17.
Licencja nie zostanie przyznana, jeżeli we wniosku o jej przyznanie wnioskodawca poda
nieprawdziwe dane.
§18.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku
Łuczniczego w sprawach dotyczących udzielanych licencji przez PZŁucz. oraz Zarządowi
Okręgowego Związku Łuczniczego w sprawach dotyczących udzielanych licencji przez
OZŁucz. i kluby sportowe.
Prezes PZŁucz.
Zygmunt Pluta

