
 

 
 
 
 
 

TURNIEJ ŁÓDZKIEGO FABRYKANTA W ŁUCZNICTWIE 
Łódź, 20.05.2023 

 
1. Cel zawodów:  

 Upamiętnienie 600. lat Łodzi 
 popularyzacja łucznictwa 

 
2. Termin zawodów: 

 20.05.2023 r 

 
3. Miejsce zawodów 

 Tor kolarski Klubu Sportowego „Społem” ul. Północna 36, Łódź 

 
4. Organizator: 

 Klub Sportowy „Społem” 
 Urząd Miasta Łodzi 

 
5. Uczestnictwo w zawodach: 

 Kategoria open – zawodnicy zgłoszeni przez kluby macierzyste lub 
indywidualnie (zawodnicy niestowarzyszeni) z dopuszczeniem kategorii 
junior mł. 

 Zawodników obowiązują aktualne licencje Polskiego Związku 
Łuczniczego 

 
6. Zgłoszenia: 

 Za pośrednictwem formularza zgłoszeń, w nieprzekraczalnym terminie 
do 30.04.2023 

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem: - e-mail: 
biuro@ksspolem.pl , - telefon: 784 247 499 

 
7. Opłata startowa: 

 zawodnicy stowarzyszeni – 120 zł od jednego zawodnika  
 zawodnicy niestowarzyszeni – 120 zł od jednego zawodnika  



 

 opłata startowa płatna przelewem do dnia 7.05.2023 na numer 
rachunku bankowego w SGB BANK 90 1610 1364 2104 6200 1678 0001 
(brak zaksięgowanej wpłaty lub przesłanego potwierdzenia przelewu 
jest równoznaczny z rezygnacją ze startu) 

 
8. Wyżywienie: 

 obiad dostępny na torach – 30 zł (dostępny w dwóch wersjach po 
wcześniejszym zamówieniu u organizatora – kurczak /vege) + deserek(*) 
– Biesiada Catering  

9. Konkurencje: 

 Runda kwalifikacyjna 2x70m + indywidualna runda eliminacyjna 
oddzielnie w kategoriach łuków olimpijskich wśród kobiet i mężczyzn 

 Turniej drugiej szansy – 3 serie jednostrzałowe (w żółte/w 10/ najbliższa 
strzała) dla zawodników spoza pierwszej czwórki po eliminacjach.  

 
10. Klasyfikacja: 

 Na podstawie indywidualnych pojedynków systemem eliminacyjnym 

 
11. Nagrody 

 Za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają nagrody finansowe o 
wysokości: I - 1 500zł, II - 1 000zł, III - 500zł.  

 Za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają medale, I miejsce otrzyma 
dodatkowo statuetkę 

 Za turniej drugiej szansy przewidziane zostały nagrody dodatkowe 

 
12. Kierownictwo zawodów:  

 Sprawuje Sędzia Główny powołany przez organizatora 

 
13. Postanowienia końcowe: 

 Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni przez macierzyste 
kluby. 

 Za rzeczy zagubione podczas zawodów Organizator nie odpowiada 
 W czasie zawodów obowiązuje Regulamin Łucznictwa Tarczowego 

wydanie IX oraz regulamin World Archery 

 
 
 
 



 

 
 
14. Program zawodów: (harmonogram może ulec zmianie) 

 
20.05.2023 (sobota) 
11:00   3 serie próbne w ramach otwartych torów (kobiety i mężczyźni) 
11:20  strzelania kwalifikacyjne 2x70m (kobiety i mężczyźni) 
13:00  przerwa obiadowa 
14:00  strzelania rundy eliminacyjnej do finałów 
  turniej drugiej szansy  
15:45  pojedynki 1/2 i finały 
17:15  zakończenie zawodów 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie 
zawodów. 

 


