
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/7/2020 z dnia 18 lipca 2020 r. 

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży / 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
 

1. Termin zawodów: 21-23.08.2020r. 

2. Miejscowość: Zgierz. 

3. Organizator zawodów: Polski Związek Łuczniczy, OZŁucz. w Łodzi, KS Boruta Zgierz. 

4. Kierownictwo sportowe: zawodów sprawuje: Polski Związek Łuczniczy. 

5. Uczestnictwo: do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy urodzeni w latach 

2003, 2004, 2005. Zawodnicy/-czki muszą posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, 

paszport lub legitymacja szkolna), nr PESEL oraz posiadać książeczkę sportowo-lekarską 

zawodnika z przynależnością klubową lub zawodnicy/-czki niestowarzyszeni z aktualnym 

badaniem lekarskim poświadczonym przez uprawnionego lekarza medycyny.  

W OOM/MPJmł: 

W zawodach bierze udział 75 juniorek młodszych i 75 juniorów młodszych na podstawie 

rankingu ustalonego według najwyższych wyników uzyskanych w konkurencji 2x60m  

w kategorii łuków olimpijskich w trzech rundach Pucharu Polski Juniorów młodszych ujętych 

w kalendarzu imprez centralnych PZŁucz. na rok 2020.  

I runda Pucharu Polski Juniorów młodszych – Żywiec 20.06.2020r.  

II rudna Pucharu Polski Juniorów mł. – Głuchołazy 4.07.2020r.  

III runda Pucharu Polski Juniorów mł. – Brzoza 25.07.2020r.   

Na koszt Polskiego Związku Łuczniczego w zawodach weźmie udział: 64 juniorek młodszych 

i 64 juniorów młodszych a 11 juniorek młodszych i 11 juniorów młodszych na koszt 

zgłaszających klubów (koszt zakwaterowania i wyżywienia – 100zł oraz opłaty startowej  

w wysokości 50zł od 1-go zawodnika).  

Ustala się rezerwę w ilości 5 juniorek młodszych i 5 juniorów młodszych  

w przypadku absencji zakwalifikowanego z rankingu wyników zawodnika. Rezerwa dotyczy 

miejsc w ramach „64” i wtedy zawodnik rezerwowy bierze udział w zawodach na koszt 

PZŁucz. (czyli zawodnik z rankingu z pozycji 65, 66 itd.) Rezerwa dotyczy także miejsc 

pozostałych od 65 do 75 i wtedy z rankingu wchodzi zawodnik z pozycji 76,77 itd.  

 Dopuszcza się dodatkowych 5 zawodników (łącznie juniorek i juniorów mł.)  

na podstawie decyzji Działu Szkolenia PZŁucz.  

 Ranking zakwalifikowanych zawodników oraz zawodników rezerwowych zostanie 

ustalony przez kierownika wyszkolenia PZŁucz. w terminie do dnia 31.07.2020  

i opublikowany na stronie internetowej PZŁucz. do dnia 1.08.2020r.  

 W Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w konkurencji łuków bloczkowych do 

udziału w zawodach zostaną dopuszczeni zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez 

zainteresowane kluby sportowe lub zawodnicy niestowarzyszeni w terminie do dnia 

10.08.2020r. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własny koszt.  

Program zawodów:  

sobota – konkurencja 2x50m  

 - strzelanie pojedynków eliminacyjnych: indywidualnych, mikstów, zespołów  

 - ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie medali  

Uwaga – strzelanie pojedynków eliminacyjnych w przypadku udziału w poszczególnych 

kategoriach minimum 4 zawodników/czek, 4 mikstów, 4 zespołów.  

Wobec braku wymaganego minimum klasyfikacja końcowa na podstawie rankingu wyników 

w konkurencji 2x50m.  

   

 



6. Konkurencje: 

 a. Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

  Runda kwalifikacyjna – WA 1440 juniorów młodszych: 

       juniorki młodsze – 60,50,40,30m, w strzelaniu na odległościach 40 i 30m do pełnych 

tarcz o średnicy 80cm - 12 serii x 3strzały, 

  juniorzy młodsi – 70,60,50,30m, w strzelaniu na odległościach 50 i 30m do pełnych tarcz 

o średnicy 80cm - 12 serii x 3 strzały 

  Strzelania kwalifikacji na odległościach 70,60 u juniorów mł. i 60,50m u juniorek mł. 

odbywają się do tarczy o średnicy 122cm – 6 serii x 6 strzał. 

 W rundzie eliminacyjnej uczestniczą wszyscy zawodnicy/zawodniczki uczestniczący  

w rundzie kwalifikacyjnej od 1/48 finału. 

  Pojedynki eliminacyjne - strzelanie z odległości 60 metrów. 

 

 b. Zespołowa Olimpijska Runda WA. 

  W rundzie eliminacyjnej uczestniczy do 24 najlepszych klubowych/wojewódzkich 

zespołów po rundzie kwalifikacyjnej. 

Każdy klub/województwo może zgłosić do zawodów w konkurencji zespołowa runda 

WA dowolną ilość zespołów.  

(na podstawie dokonanego wcześniejszego zgłoszenia składów osobowych na 60 minut 

przed zawodami przez trenerów klubowych a w przypadku zespołów wojewódzkich 

przez upoważnione osoby zgodnie z KRS w poszczególnych OZŁucz.) Pojedynki 

zespołów: strzelanie z odległości 60 metrów systemem setowym do uzyskania  

5 punktów. 

   

 c. Konkurencja mikstów. 

    - konkurencja mikstów 2 osobowych: 1 zawodnik i 1 zawodniczka z jednego klubu  

 Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 najlepszych 

klubowych/wojewódzkich mikstów według rankingu: (na podstawie dokonanego 

wcześniejszego zgłoszenia składów osobowych na 60 minut przed zawodami przez 

trenerów klubowych a w przypadku mikstów wojewódzkich przez upoważnione osoby 

zgodnie z KRS w poszczególnych OZŁucz.) sumy punktów uzyskanych przez 

zgłoszonych do zawodów, maksimum 4 miksty z jednego klubu/województwa. 

Do strzelań eliminacyjnych od 1/16 finału awansują: miksty ze zgłoszonych 

klubów/województw 

- maksymalnie do 4-ch mikstów z jednego klubu/województwa  

na podstawie sumy najlepszych wyników: zawodniczki i zawodnika po rundzie 

kwalifikacyjnej. 

Pojedynki odbywają się do uzyskania 5 punktów. 

W pojedynku mikstowym zawodnik strzela 2 strzały i zawodniczka 2 strzały w secie do 

rozstrzygnięcia pojedynku. W przypadku remisu 4 pkt.- 4 pkt. zarządza się strzelanie 

barażowe po jednej strzale przez zawodniczkę i zawodnika.  

  

 d. Kierownik/trener ekipy klubowej przed rozpoczęciem zawodów zgłasza pisemnie 

sędziemu głównemu zespoły 3/4-osobowe i miksty /ilość zespołów dowolna, miksty 

klubowe/wojewódzkie w rundzie eliminacyjnej i finałowej maksymalnie 4 najlepsze  

z rankingu. Prawo zmiany składów przysługuje trenerowi bądź kierownikowi ekip 

klubowych, który zgłasza pisemnie sędziemu głównemu do 30 minut przed rundą 

eliminacyjną. W przypadku zespołów i mikstów wojewódzkich prawo dokonania zmian 

w składzie osobowym przysługuje upoważnionej pisemnie osobie przez odpowiedni 



terytorialnie OZŁucz. Ewentualna zmiana składu w zespole lub w mikście nie powoduje 

zmiany w rankingu po rundzie kwalifikacyjnej. 

 e) Strzelanie specjalne z odległości 15 metrów do sylwetki „Koniczynki” dla Mistrzów  

i trzech V-ce Mistrzów OOM w kategorii juniorek młodszych i juniorów młodszych. 

 Uwaga!  -  

• czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 240 sekund – odległości: 

70 i 60m – juniorzy mł,    

60 i 50m – juniorki mł.   

• czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 120 sekund – odległości:  

50 i 30m – juniorzy mł,   

40 i 30m – juniorki mł.   

 

7. Klasyfikacja: oddzielnie juniorki młodsze i juniorzy młodsi. 

Runda kwalifikacyjna:  

juniorki młodsze  – WA 1440 juniorek młodszych - 60,50,40,30m 

juniorzy młodsi  – WA 1440 juniorów młodszych - 70,60,50,30m 

Runda eliminacyjna – strzelanie pojedynków z odległości 60 metrów. 

 

 a) Indywidualna: Indywidualna Olimpijska Runda WA. 

 

 b) Zespołowa: Zespołowa Olimpijska Runda WA – zespół 3 lub 4 osobowy. 

 

 c) Miksty: Olimpijska Pojedynkowa Runda WA 

 

 d) Klubów i województw - za miejsca zawodników w konkurencji: 

Indywidualna Olimpijska Runda, Zespołowa Olimpijska Runda WA, Olimpijska 

Pojedynkowa Runda WA w Mikstach wg następującej punktacji: 

 

 K/M - Indywidualna Olimpijska Runda WA 

 

Miejsce 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-48 

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

 

 K/M – Zespołowa Olimpijska Runda WA 

 

Miejsce 1 2 3-4 5 6-7 8-9 10-16 

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

 

 K+M – Miksty - Pojedynkowa Olimpijska Runda WA 

 

Miejsce 1 2 3-4 5 6-7 8-9 10-16 

Punkty 9 7 6 4 3 2 1 

 

 

Każdy zawodnik może uzyskać punkty tylko dwukrotnie. 

 

W przypadku, gdy ilość startujących zawodników lub zespołów będzie mniejsza od ilości 

przewidzianej w tabeli do tzw. „punktowania” to ostatni zawodnik czy zespół nie ma 

przyznanych punktów. 

 



8. Tytuły i wyróżnienia. 

 

 a) Konkurencja indywidualna – Indywidualna Olimpijska Runda WA: 

  1 miejsce – Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2020, 

  2 miejsce – V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2020, 

Półfinaliści OOM – II-gi V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2020, 

  Za miejsca 1-2-3-3: medale odpowiednio złoty, srebrny, 2 x brązowe. 

  Za miejsca 1-8: dyplomy. 

   

 b) Za miejsce 1-3 w konkurencji: juniorki młodsze 60+50m, 

  juniorzy młodsi 70+60m, juniorki młodsze 40+30m, juniorzy młodsi 50+30m  

zawodnicy otrzymują medale odpowiednio: złote, srebrne, brązowe. 

  Za miejsca 1-8 w powyższych konkurencjach: dyplomy. 

 

 c) Za miejsca 1-3 w strzelaniu na poszczególnych odległościach w konkurencji WA 1440 

juniorów młodszych: 70,60,50,30m – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych,  

w konkurencji WA 1440 juniorek młodszych: 60,50,40,30 zawodnicy/zawodniczki 

otrzymują medale odpowiednio: złote, srebrne, brązowe. 

   Za miejsca 1-8 na poszczególnych odległościach - dyplomy. 

 

 d) Konkurencja zespołowa – Zespołowa Olimpijska Runda WA: 

➢ 1 miejsce – Zespołowy Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 2020, 

➢ 2 miejsce – Zespołowy V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na rok 

2020, 

➢ półfinaliści –Zespołowy II–gi V-ce Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na 

rok 2020, 

➢ Za miejsca 1-2-3-3 – medale: zespoły 3 lub 4 osobowe, odpowiednio: złote, srebrne, 

dwa brązowe. Medale otrzymują także trenerzy zespołów. 

➢ Za miejsca 1-8 - dyplomy. 

  

 e) Konkurencja mikstów: 

➢ 1 miejsce –  Mistrz OOM w konkurencji mikst na rok 2020. 

➢ 2 miejsce – V-ce Mistrz OOM w konkurencji mikst na rok 2020. 

➢ 3 miejsce – II-gi V-ce Mistrz OOM w konkurencji mikst na rok 2020. 

➢ Za miejsca 1-2-3-3 – medale: miksty 2 osobowe, odpowiednio złote, srebrne, dwa 

brązowe dla półfinalistów.  

➢ Za miejsca 1-8 - dyplomy  

 

 f) Za miejsca 1-8 w końcowej klasyfikacji klubów i województw: puchary i dyplomy. 

 

9. Zgłoszenia do udziału w zawodach: 

  

   Zgłoszenie do udziału w zawodach dokonują Wojewódzkie Interdyscyplinarne 

Stowarzyszenia Sportowe w terminie do dnia 10.08.2020 r. do klubu KS Boruta Zgierz. 

 

10. Inne postanowienia. 

  

  a. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje na zawodach delegatowi Zarządu 

PZŁucz. 

 



 b. Ponadto obowiązuje Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży 

MSiT. 

 

 c. Komunikat organizacyjny zawodów opracuje i opublikuje na stronie internetowej 

PZŁucz. oraz wyśle zainteresowanym klubom oraz Okręgowym Związkom Łuczniczym 

bezpośredni organizator zawodów – KS Boruta Zgierz. 

 

 


