LĘBORSKA DRUŻYNA ŁUCZNICZA oraz CENTRUM SPORTU I REKREACJI
W LĘBORKU
ZAPRASZAJĄ na:

X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ŁUCZNICTWA
TRADYCYJNEGO W LĘBORKU
DATA TURNIEJU 02.07.2016r
R E G U LA M I N
I. PATRONAT
Burmistrz Miasta Lęborka
Starosta Powiatu Lęborskiego
II. ORGANIZATORZY TURNIEJU
1. Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
2. Lęborska Drużyna Łucznicza
III. CEL
1. Popularyzacja łucznictwa tradycyjnego.
2. Popularyzacja tradycji i obyczajów rycerskich.
IV. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
1. Termin – 02. 07. 2016r.
2. Miejsce - Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Lęborku, ul. 9 Maja (Stary Basen)
3. Rozpoczęcie turnieju godz. 10.30
4. Zapisy uczestników turnieju: godz. 09.30 - 10.30
V. KATEGORIE TURNIEJOWE
Odbędzie się jeden turniej indywidualny. Uczestnicy turnieju klasyfikowani będą w czterech
odrębnych kategoriach:
1. kobiety do 50 roku życia
2. kobiety powyżej 50 roku życia
3. mężczyźni do 50 roku życia
4. mężczyźni powyżej 50 roku życia
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Podczas turnieju łuczniczego obowiązują stroje historyczne. Stroje swobodnie wybrane z okresu
IX - XVII w. dostosowane do używanego przez uczestnika sprzętu i wyposażenia. Zaleca się
strój z XIII- XV w.
2. Wymagania sprzętowe:
• STRZAŁY - promienie strzał mogą być wyłącznie drewniane, a lotki wyłącznie z materiałów
naturalnych (skóra, pióra, pergamin, papier). Strzały z czubkami toczonymi ( tarczowymi).
Nie dopuszcza się grotów kutych.
Strzały znajdują się w kołczanie lub za pasem. Wymagana liczba strzał – 7 szt. (przewiduje
się konkurencję „strzelanie na czas” – liczba strzał nieograniczona).
• ŁUKI- w trakcie turnieju dopuszcza się wszelkie łuki tradycyjne oraz łuki historyczne i
rekonstrukcje łuków historycznych. Nie dopuszcza się łuków bloczkowych (typu
compound), hunterów ani łuków wyczynowych i sportowych. Naciągu łuków się nie

limituje. Nie dopuszcza się żadnych „wcięć” w majdanie. Strzała nie może znajdować się
się w osi łuku. Niedozwolone są jakiekolwiek przyrządy celownicze. Dozwolona jest
podpórka pod strzałę: drewniana, rogowa, skórzana lub z włosia.
VII. PRZEBIEG TURNIEJU
1. Turniej odbędzie się w sobotę 02.07.2016r. od godz. 10.30.
2. Wręczenie nagród odbędzie się w sobotę po zakończeniu turnieju.
VIII. KONKURENCJE
Strzelanie w turnieju odbędzie się do tarcz pięciopolowych lub figur 2D z odległości 15m - 30 m.
IX. KLASYFIKACJA
O kolejności miejsc w turnieju, w poszczególnych kategoriach decyduje ilość zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przeprowadzona zostanie dogrywka.
Nie zalicza się trafień strzałą, która nie pozostała w tarczy w momencie trafienia.
W przypadku oddania większej liczby strzałów, aniżeli przewidziana dla danej konkurencji,
uczestnikowi odejmuje się stosowną liczbę strzał według największej liczby punktów za daną
strzałę. Nie wolno oddawać dodatkowych strzałów, jeśli po podejściu do tarczy okaże się, że
uczestnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziane dla danej konkurencji. Decydujące
zdanie ma Sędzia turnieju i od jego decyzji nie ma odwołania.
X. NAGRODY
1. Kategoria - kobiety do 50 roku życia
I miejsce – 400 zł + dyplom
II miejsce – 200 zł + dyplom
III miejsce – 100 zł + dyplom
IV miejsce – 50 zł + dyplom
V miejsce – 50 zł + dyplom
2. Kategoria - kobiety powyżej 50 roku życia
I miejsce – 400 zł + dyplom
II miejsce – 200 zł + dyplom
III miejsce – 100 zł + dyplom
IV miejsce – 50 zł + dyplom
V miejsce – 50 zł + dyplom
3. Kategoria - mężczyźni do 50 roku życia
I miejsce – 400 zł + dyplom
II miejsce – 200 zł + dyplom
III miejsce – 100 zł + dyplom
IV miejsce – 50 zł + dyplom
V miejsce – 50 zł + dyplom
4. Kategoria - mężczyźni powyżej 50 roku życia
I miejsce – 400 zł + dyplom
II miejsce – 200 zł + dyplom
III miejsce – 100 zł + dyplom
IV miejsce – 50 zł + dyplom
V miejsce – 50 zł + dyplom
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w dniu
przeprowadzenia turnieju.
2. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie
ubezpiecza uczestników od wypadków.

3. Uczestnicy turnieju zobowiązani są zachować n/w warunki bezpieczeństwa podczas strzelania:
• wstęp na tor łuczniczy podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie,
• osoby towarzyszące oraz łucznicy nie strzelający w danej serii przebywają poza torem
łuczniczym,
• wstrzymanie się od oddania strzału jeżeli na linii strzału, przy tarczach lub za nimi znajdują
się inne osoby,
• przechodzenia w poprzek linii strzału,
• podchodzenia do tarcz łuczniczych podczas gdy inne osoby jeszcze nie ukończyły
strzelania.
Rozpoczęcie strzelania oraz podejście do tarcz wyłącznie po komendzie sędziego prowadzącego
turniej
4. Uczestnicy turnieju zobowiązani są bezwzględnie podporządkować się poleceniom sędziego
turnieju.
5. Wszystkim, którzy mają chęć brać udział w X Turnieju Łucznictwa Tradycyjnego w Lęborku
nie zapewniamy miejsc noclegowych, ale jest możliwość rozstawienia namiotów w pobliżu
torów łuczniczych.
6. Lęborska Drużyna Łucznicza ze swej strony zapewnia posiłek w ciągu dnia oraz ciepłą obiado kolację + śniadanie w niedzielę dla wszystkich pozostających na kolejny dzień.
7. Zgłoszenia uczestników turnieju do dnia 24.06.2016r.:
• telefonicznie – nr tel. 601 059 689,
• e-mail: mgoike@wp.eu
W zgłoszeniu należy podać liczbę osób chcących przybyć na turniej (strzelających i osób
towarzyszących) oraz czas pobytu (sobota lub sobota-niedziela).
Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie wyników turnieju na
wybranych przez organizatorów forach łuczniczych oraz na rejestrację turnieju w formie zdjęć
i filmów przez zawodników i osoby im towarzyszące oraz ich publikację.
ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH ŁUCZNIKÓW ŁUCZNICTWA
TRADYCYJNEGO DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU
W przypadku pytań i wątpliwości proszę dzwonić na nr telefonu: 601 059 689
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
LĘBORSKA DRUŻYNA ŁUCZNICZA

