
 

Mistrzostwa Polski Seniorów
w łucznictwie bloczkowym i barebow

Police 10-11.09.2022
1. Cel zawodów: 
➢ Wyłonienie Mistrzów Polski seniorów na rok 2022 w łucznictwie bloczkowym I barebow 

wśród kobiet i mężczyzn 

➢ Ocena i podniesienie poziomu sportowego zawodników w roku 2022 

➢ Zdobycie norm wynikowych na klasy sportowe
➢ Popularyzacja łucznictwa 

2. Termin i miejsce zawodów: 
➢ 10-11.09.2022r – Police, Stadion OSiR w Policach, ul Piaskowa 97 

3. Organizatorzy: 
➢ U K S „DEFMAR” Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach, 
➢ Polski Związek Łuczniczy 

4. Partnerzy 

➢ Powiat Policki, 

➢ OSIR Police 

5. Uczestnictwo 

➢ Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Łuczniczego zawodnicy posiadający obywatelstwo Polskie z 
aktualną licencją zawodniczą PZŁucz.

➢ Do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni przez kluby sportowe zawodnicy / zawodniczki urodzeni
w roku 2005 i starsi.

6.  Konkurencje

Indywidualna Runda WA
• Runda kwalifikacyjna:
kobiety – 2 x 50 metrów, 
mężczyźni – 2 x 50 metrów, 



• Runda eliminacyjna:
pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 50 m

w rundzie eliminacyjnej uczestniczyć może do 104 zawodników.

Konkurencja Zespołowa  Runda Eliminacyjna WA
skład zespołu klubowego 3 - 4 osobowego. W rundzie 
eliminacyjnej uczestniczyć może do 24 zespołów.
Pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 50 m.
Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 najlepszych zespołów według rankingu sumy 
punktów, na podstawie zgłoszeń imiennych przed zawodami przez trenera klubowego lub 
kierownika ekipy.
Do strzelań eliminacyjnych od 1/24 finału awansują: zespoły zgłoszone imiennie przed zawodami 

z poszczególnych klubów.

Konkurencja drużyn mieszanych Runda Eliminacyjna Mikst (Mixed) WA
Skład zespołu 2 osobowego: 1 zawodnik, 1 zawodniczka z jednego klubu. 
Pojedynki eliminacyjne strzelane z odległości 50 m.
Po rundzie kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie do 24 najlepszych mikstów na podstawie rankingu 
wyników par klubowych. Maksymalna ilość mikstów z jednego klubu – 3.
Zmianę składu w konkurencji mikst może zgłosić trener/kierownik ekipy najpóźniej na 30 min przed 
rozpoczęciem strzelań konkursowych. Zmiana ta nie ma wpływu na rozstawienie.

Uwaga!
czas strzelania jednej serii 6-cio strzałowej wynosi 180 sekund.
czas strzelania jednej serii 3 strzałowej wynosi 90 sekund.

7. Klasyfikacja 
Indywidualnie
Zespołowo
Miksty  

8. Tytuły I wyróżnienia

           Konkurencja indywidualna

➢ 1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Seniorów na rok 2022.
➢ 2 miejsce: tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2022.
➢ 3 miejsc: 2 tytuły II-go V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2022.
➢ Medale: odpowiednio złoty, srebrny, 2 brązowe
➢ Dyplomy: za miejsca 1- 8.
➢ Za miejsca medalowe: nagrody finansowe lub rzeczowe ufundowane przez bezpośredniego Organizatora

zawodów.
➢ Nagrody finansowe wg. Możliwości finansowych organizatora, wypłata nagrody może zostać wykonana na
nr konta zwycięzcy. W takim przypadku prosimy o podanie danych do przelewu w ciągu 7 dni od zakończenia
zawodów na adres:  defmaruks@gmail.com 

Więcej informacji, regulaminy, rejestracja, aktualności: 

defmarpolice.pl 

mailto:defmaruks@gmail.com


 Konkurencja zespołowa 

➢ 1 miejsce – tytuł Zespołowego Mistrza Polski Seniorów na rok 2022.

➢ 2 miejsce – tytuł Zespołowego V-ce Mistrza Polski Seniorów na rok 2022.

➢ 3 miejsce – 2 tytuły Zespołowego II-go V-ce M. Polski Seniorów na rok 2022.

➢ Medale: zespoły 3 lub 4 osobowe – odpowiednio złoty, srebrny, 2 x brązowe za 3 miejsce 

➢ Dyplomy: za miejsca 1- 8. 

➢ Puchar: za miejsce 1 

Konkurencja mikstów 

➢ 1 miejsce – tytuł Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 2022. 

➢ 2 miejsce – tytuł V-ce Mistrza Polski Seniorów w mikście na rok 2022.

➢ 3 miejsce – 2 tytuły II-go V-ce MP Seniorów w mikście na rok 2022.

➢ Medale: miksty 2 osobowe – odpowiednio złote, srebrne, 2 x 2 brązowe za 3 miejsce.

➢ Dyplomy: za miejsca 1- 8. 

➢ Puchary: za miejsca 1

9. Rejestracja  poprzez:
https://defmarpolice.pl/rejestracja/

10. Kontakt do organizatora: 
Katarzyna Chmielewska – Tel.794 680 359; Marek Stemplowski - Tel. 601 669 529; 

e-mail: defmaruks@gmail.com 

● Zgłoszenie  na  zawody  można  wysyłać do  01.09.2022  r.  zgłoszenie  po  tym  terminie  nie  zapewnia
otrzymania pakietu startowego

● Startowe oraz obiady płatne przelewem bankowym na wskazany nr konta organizatora.

Opłaty 
● Startowe: Zgodnie z regulaminem PZŁucz: zawodnik stowarzyszony 100 zł, 

zawodnik niestowarzyszony 150 zł 

● Obiad na torach łuczniczych dostępny w cenie 30 zł od osoby/dzień– płatne przelewem 

na podane konto bankowe

● Prosimy o zgłoszenie ilości obiadów w formularzu zgłoszeniowym - organizator gwarantuje wyłącznie
obiady opłacone na podany numer rachunku bankowego do dnia 06.09.2022 r, nieopłacone obiady nie
zostaną zamówione. 

Wpłaty startowego oraz obiady należy dokonać na rachunek bankowy organizatora: 

● PL 40 1050 1559 1000 0090 3184 9855 

11. Proponowane zakwaterowanie: organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelu 
● Hotel Dobosz*** - Wróblewskiego 1, 72-010 Police, 91 445 54 44

● Folwark Podkowa, ul, Wierzbowa 37-39, 72-010 Przęsocin, nr tel 668869291

Więcej informacji, regulaminy, rejestracja, aktualności: 

defmarpolice.pl 

https://defmarpolice.pl/rejestracja/l


12. Kierownictwo zawodów: 
 ● sprawuje Sędzia Główny 

13. Postanowienia końcowe : 
● Poza niniejszym obowiązuje regulamin Polskiego Związku Łuczniczego 

● Prawo do interpretacji komunikatu posiada organizator bezpośredni

● Za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników startujących w
zawodach, w przypadku zawodnika niestowarzyszonego ubezpieczenie we własnym zakresie

● Obowiązuje jednolity ubiór sportowy klubowy, w przypadku braku stroju klubowego, obowiązują  białe
koszulki oraz ważna licencja Polskiego Związku Łuczniczego 

● Za zagubione, uszkodzone lub skradzione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

Planowany harmonogram – Szczegółowy program będzie podany po zamknięciu zgłoszeń. 
Wszelkie zmiany będą dostępne na stronie www.defmarpolice.pl     oraz profilu organizatora na FB: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039868990359 

Program zawodów:
9.09.2022 /piątek/     Przyjazd, zakwaterowanie 

10.09.2022 /sobota/
• strzelanie konkurencji 2x50 m wśród kobiet i mężczyzn
• strzelanie pojedynków w konkurencji mikstów i drużyn do 1/2 finału
• strzelanie eliminacji indywidualnych  WA – 50 m, do ½ finału

11.09.2022 /niedziela/
• strzelanie pojedynków finałowych mikstów i drużyn oraz pojedynków indywidualnych 

od 1/2 finału
• uroczystość zakończenia Mistrzostw Polski Seniorów. 

Ochrona Danych Osobowych 

a. Administratorem danych osobowych są organizatorzy. 

b. Dane osobowe uczestników imprezy będą  przetwarzane w celach, zakresie i  przez okres niezbędny dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia.

c. Dane  osobowe  uczestników  Turnieju  będą wykorzystywane  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w
rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), Dz.U.
2018  poz.  1000  -  Ustawa  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych.przyjętymi  w  celu
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

d. Administrator  danych  osobowych  nie  przekazuje  danych  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w
tym profilowaniu. 

e. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1
lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zg łoszenie udziału w Turnieju stanowi zawarcie

Więcej informacji, regulaminy, rejestracja, aktualności: 

defmarpolice.pl 
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umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i
konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

f. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d)
ograniczenia  przetwarzania  danych,  e)  cofnięcia  wyrażonej  zgody  na  przetwarzanie  danych  w postaci
wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Turnieju. 

g. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (a od 25 maja 2018 r.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  na przetwarzanie ich
danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez
pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

h. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Turnieju
obejmuje  także  publikację  imienia  i  nazwiska  uczestnika  wraz  z  nazwą  Klubu,  który  reprezentuje,
publikacje wizerunku w postaci zdjęć i filmów - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany
będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą
urodzenia,  nazwą  klubu  i  miejscowością,  w  której  zamieszkuje,  na  liście  startowej  Turnieju  oraz  w
wynikach  zawodów  publikowanych  w  Internecie  i  w  miejscu  rozgrywania  Turnieju.  Podanie  danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody
na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. 

i. Administratorami danych osobowych jest Polski Związek Łuczniczy archery@archery.pl  

oraz UKS DEFMAR defmaruks@gmail.com 

Więcej informacji, regulaminy, rejestracja, aktualności: 

defmarpolice.pl 
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