
Komunikat organizacyjny  
Finał Pucharu Polski Łuków Bloczkowych i Barebow, 

oraz 
 Międzynarodowe Zawody Łucznicze „Śladami Rybaka” 

 

1. Cel zawodów:  

- ocena poziomu sportowego zawodników kadry narodowej, podniesienie poziomu sportowego  
- zdobycie kwalifikacji do reprezentacji kraju na imprezy międzynarodowe  
- zdobycie norm wynikowych do kadry narodowej na II półrocze 2019  
- zdobycie norm wynikowych na klasy sportowe 

2. Termin i miejsce zawodów:  

10-11.08.2019r – Police, 
Stadion OSiR w Policach, ul Piaskowa 97  

3. Organizatorzy:  

- U K S „DEFMAR” w Policach  
- Powiat Policki  
- OSŁ ”Strzelec” Legnica 
- Polski Związek Łuczniczy w Warszawie  

4. Uczestnictwo:  

- Zgodnie ze zgłoszeniami 
- Finałowa Runda PPŁB i PPŁBB– open 
- Zawodniczki i zawodnicy łuki bloczkowe  
- Zawodniczki i zawodnicy łuki barebow 
- Łuki Olimpijskie kobiet i mężczyzn, junior młodszy, młodzik 

5. Konkurencje: 

Dla łuków Compound i Barebow prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu udział zawodnika do Pucharu Polski  
lub „Śladami Rybaka” lub do obu turniejów. 

- Łuki Bloczkowe (według regulaminu PPŁB 4x50m tarcza 80-6rings/10) 
- Łuki Bloczkowe w turnieju „Śladami Rybaka” w rundach eliminacyjnych strzlają do tarcz Hit-Miss FITA 
- Łuki Barebow ( 1x50m do tarcz 122 ; 1 x 30m do tarcz 80 pełne) 
- Łuki Olimpijskie (2x70m /122) 
- Łuki Olimpijskie junior młodszy (2x60m /122) 
- Łuki Olimpijskie młodzik (2x20m /80) 

6. Zgłoszenia: 

Zgłoszenie uczestników Finałowej Rundy PPŁB oraz Międzynarodowego  Turnieju „Śladami Rybaka”  
Kontakt do organizatora: 
Katarzyna Chmielewska – Tel. 794 680 359 
Marek Stemplowski -Tel. 601 669 529 
e-mail: defmaruks@gmail.com  
Formularz Zgłoszeniowy Rybak https://forms.gle/MvgzruP4i2v97iNe8 
Formularz Zgłoszeniowy Puchar Polski https://forms.gle/EP2YpBE5o2aABDA29 
7. Klasyfikacja: 
 Łuki Bloczkowe - open – kobiet i mężczyzn + według regulaminu PPŁB 
 Łuki Barebow - kat. kobiety + kat. mężczyzn 
 Łuki Olimpijskie - kat. kobiety + kat. mężczyzn 
 Łuki Olimpijskie junior młodszy - kat. kobiety + kat. mężczyzn 
 Łuki Olimpijskie młodzik - kat. kobiety + kat. mężczyzn 



8. Tytuły i wyróżnienia: 

Zdobywcy Pucharu Polski Łuków Bloczkowych 2019 
Zdobywcy Pucharu Polski Łuków Bloczkowych 2019 
- Za zajęcie miejsca od 1-3 – indywidualnie, zostaną wręczone puchary. 
- Za zajęcie miejsca od 1-8 – indywidualnie, zostaną wręczone dyplomy. 
 
Zdobywcy Pucharu Polski Barebow 2019 
-Za zajęcie miejsca od 1-3 – indywidualnie, zostaną wręczone puchary. 
-Za zajęcie miejsca od 1-8 – indywidualnie, zostaną wręczone dyplomy. 
 
„Śladami Rybaka”  
- Łuki Bloczkowe, Barebow, Łuki Olimpijskie, Łuki Olimpijskie junior młodszy i młodzik 
- Za zajęcie 1 miejsca indywidualnie statuetka zwycięzcy I Międzynarodowego Turnieju „Śladami Rybaka”  
- Za zajęcie 1-3 miejsca indywidualnie medale + nagrody rzeczowe 
- Za zajęcie 1-8 miejsca dyplomy 
 
Każdy z zawodników otrzymuje pakiet startowy.  
 
9. Opłata startowa 
Finałowa Runda PPŁB i BB 
Łuki Bloczkowe – 70 zł. 
Łuki Barebow - 50 zł. 
Niezrzeszony - 100 zł. 
 
„Śladami Rybaka”  
Łuki Bloczkowe – 50 zł. 
Łuki Barebow - 50 zł. 
Łuki Olimpijskie - 50 zł. 
Łuki Olimpijskie junior młodszy – młodzik - 30 zł. 
Niezrzeszony - 100 zł. 

10.Proponowane zakwaterowanie i wyżywienie : 

Zakwaterowanie w Internacie Zespołu Szkół zgłaszać proszę na defmaruks@gmail.com  
Cena za dobę 95 zł. z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
rezerwacji lub hotel 
https://www.hoteldobosz.eu/ 
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelu. 

11. Kierownictwo zawodów:  

sprawuje Sędzia Główny powołany przez PZŁucz. 

12. Postanowienia końcowe : 

- poza niniejszym obowiązuje regulamin łucznictwa PZŁucz. i regulamin ogólnopolskich turniejów klasyfikacyjnych 
Kadry Narodowej, 
- organizator ma prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 
- za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników startujących w zawodach,  
- obowiązuje ubiór sportowy, aktualne badania lekarskie oraz ważna licencja. 
 
Za zagubione, uszkodzone lub skradzione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




