
REGULAMIN OTWARTEGO REKREACYJNEGO 

TURNIEJU ŁUCZNICZEGO 
O PUCHAR STAROSTY BRZESKIEGO 

 
 
Otwarty Rekreacyjny Turniej Łuczniczy zwany dalej Turniejem jest spotkaniem 
towarzyskim organizowanym dla wszystkich. Ma służyć dobrej zabawie, sprawdzeniu 
umiejętności strzeleckich, spędzeniu czasu na łonie natury oraz popularyzacji 
łucznictwa.  
Turniej ma charakter wyłącznie rekreacyjny i odbywa się w ramach wydarzenia pn. 
„Piastowe Dziedzictwo”, którego elementem jest zadanie publiczne pn. „O naszej historii 
w chmurach - 1050 rocznica Chrztu Polski”, współfinansowane przez Powiat Brzeski i 
Gminę Brzesko. 
 

§1 
Turniej odbędzie się w dniu 12 czerwca 2016 roku, na wzgórzu Bocheniec, w 
miejscowości Jadowniki, podczas wydarzenia "Piastowe Dziedzictwo", o godz. 1400.  
 

§2 
W Turnieju jako Zawodnik może wziąć udział każda pełnoletnia osoba oraz dzieci i 
młodzież pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, świadoma swojego zdrowia i 
możliwości. 

§3 
Organizatorem Turnieju jest Minerwa Art sp. z o.o. z siedzibą w Gnojniku. 
 

§4 
1. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są do 15 min. przed jego rozpoczęciem. 
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 
3. Zgłoszenie się do Turnieju jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jego 

wyników na wybranych przez Organizatora stronach internetowych oraz na 
rejestrację turnieju w formie zdjęć i filmów przez Zawodników i osoby im 
towarzyszące oraz ich publikację. 

4. Zawodnicy otrzymują oficjalne karty do zapisywania wyników na początku Turnieju 
wraz z informacjami technicznymi jak strzelać. 

 
§5 

1. Strzelanie odbywać się będzie do celów - tarcz kołowych 4 strefowych. 
2. Zawodnik może rozpocząć strzelanie dopiero po uzyskaniu zgody od sędziego. 
3. Nie dopuszcza się używania własnych łuków i strzał przez Zawodników. 
4. Każdy Zawodnik oddaje po 5 strzałów do celu. 
5. Odległość celów to max. 20 m. 
6. Punktacja trafień: 

 10-8-6-4 pkt. – strzała musi przynajmniej dotykać granicy strefy, 
 1 pkt. – trafienie w papierową tarczę „na zachętę”, 
 0 pkt. – poza tarczą. 

7. Nie zalicza się trafień w przypadku, gdy strzała odbiła się bądź przeszła przez cel. 
8. W przypadku oddania większej ilości strzałów, Zawodnikowi odejmuje się punkty za 

najlepiej punktowany strzał. 
9. Trafienia na linii będą liczone na korzyść Zawodnika. 



10. Zawodnicy pozostają na stanowisku strzeleckim do czasu, aż sędzia ogłosi koniec 
strzelania. 

11. Wszystkie strzały powinny pozostać w celu do chwili zapisania wyników. Jeżeli jest 
niepewna sytuacja punktowa, spór powinien rozstrzygnąć sędzia, a strzały do tego 
momentu nie mogą być wyciągane z celu. 

12. Strzelanie próbne i naciąganie łuku bez strzały i skierowanie go na cel w trakcie 
turnieju jest zabronione. 

 
§6 

1. Wszyscy uczestnicy Turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby towarzyszące, 
odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności 
mogących w czasie Turnieju zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących 
się na jego terenie. 

2. Wstęp za linię strzeleń podczas Turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz 
sędziowie. 

3. Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w Turnieju mają zakaz wstępu za 
linię strzeleń. 

4. Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych odbywa się na wyraźny znak sędziego. 
5. Na miejscach strzeleń obowiązuje zakaz strzelania w górę i nie w osi mat 

łuczniczych, na skos i w poprzek. 
6. Obowiązuje całkowity zakaz strzelania jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych  

i za nimi znajdują się inne osoby. 
7. Obowiązuje zakaz przechodzenia w poprzek linii strzału. 
8. Obowiązuje zakaz podchodzenia do mat łuczniczych podczas gdy inne osoby jeszcze 

nie ukończyły strzelania. 
9. Obowiązuje zakaz wpuszczania na tory łucznicze małoletnich dzieci bez ścisłego 

nadzoru opiekunów, zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i innych środków 
odurzających oraz zakaz ich spożywania i używania. 

10. Strzały należy wyjmować z mat ze szczególną ostrożnością i w sposób nie 
zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób. 

11. Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach 
łuczniczych należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła 
głowy”. 

12. Zaśmiecanie terenu Turnieju jest surowe zabronione. Zawodnik, który zaśmieca 
teren Turnieju podlega dyskwalifikacji. 

 
§7 

Po wyłonieniu laureatów Turnieju, zostaną im wręczone nagrody i dyplomy, a 
najlepszym puchar Starosty Powiatu Brzeskiego.  
 

§8 
1. Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego Regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i wprowadzenia poprawek w 

niniejszym Regulaminie. 
3. Organizator ma prawo przerwać Turniej lub odwołać go jeżeli przyczyną będzie 

działanie siły wyższej lub naganne zachowanie uczestników. 


