
 

V MIEDZYNARODOWY WIELKI TURNIEJ 

ŁUCZNICZO- RYCERSKI  

PAMIĘCI KRZYSZTOFA MARKOWSKIEGO 

 
REGULAMIN 

I.  CEL 

 

 Popularyzacja łucznictwa tradycyjnego. 

 Popularyzacja tradycji i obyczajów  rycerskich. 

 

II.  ORGANIZATORZY TURNIEJU 
  

Lęborska Drużyna Łucznicza, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej,  Centrum Sportu i Rekreacji w 

Lęborku,   Fundacja Ekologiczno- Sportowa im. Tomasza Hopfera,  Rada Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,  BNA 

Polska w Obliwicach, Rada Sołecka w Obliwicach 

III. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU 
 Termin -  14.09.2013r. ,  Miejsce – Enklawa Historyczno – Przyrodnicza Obliwice, Rozpoczęcie Turnieju – godz. 

11.00 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestników Turnieju 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:  

a) ŁUKI-W trakcie turnieju dopuszcza się wszelkie łuki tradycyjne oraz łuki historyczne 

i rekonstrukcje łuków historycznych. Nie dopuszcza się łuków bloczkowych (typu compound), ani łuków 

wyczynowych, sportowych. Naciągów łuków się nie limituje. Niedozwolone są jakiekolwiek przyrządy 

celownicze. Dozwolona jest podpórka pod strzałę: drewniana, rogowa, skórzana, z włosia.  

b) STRZAŁY-Promienie strzał mogą być wyłącznie drewniane, a lotki wyłącznie 

z materiałów naturalnych (skóra, pióra, pergamin, papier). Dopuszcza się groty metalowe wszelkiego typu, 

również toczone, a ponadto z kamienia lub rogu. Nasady wyłącznie drewniane.  

3. Łucznik musi posiadać co najmniej 9 strzał w zależności od konkurencji 

- w konkurencji "strzelanie na czas" (przewiduje się czas około 40-60 sekund) - nieograniczona liczba strzał  

V.  KONKURENCJE 

Rozegrane będą 2 turnieje: 

Pierwszy: 

1. Strzelanie do tarczy o średnicy 40- 80 -120 cm oraz figur geometrycznych 

2. Dystans: 15-25 m 

3. Punktacja – od 1 do 5 pkt. 

4. Nie zalicza się trafień strzałą, która nie wbiła się w tarczę. 

Drugi: 

Strzelanie o ziemniaka- strzelanie systemem pucharowym  

VI. NAGRODY 
1 miejsce – 300 zł, + statuetka+ dyplom 

2 miejsce – 200 zł + statuetka+ dyplom 

3. miejsce - 100 zł + statuetka+ dyplom 

W turnieju o ziemniaka  zwycięzca otrzyma worek ziemniaków 

VII. SPRAWY FINANSOWE 
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy i jednostki delegujące. 

Wypłaty nagród pieniężnych pomniejszone zostaną o zaliczkę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w dniu przeprowadzenia turnieju, 

przed rozpoczęciem zawodów 

Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i odpowiedzialność 

Organizator nie ubezpiecza łuczników od wypadków. Uczestnicy turnieju zobowiązani są zachować warunki 

bezpieczeństwa podczas strzelania i bezwzględnie podporządkować się poleceniom sędziego turnieju. 

Sprawy sporne i nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator 

w porozumieniu z sędzią turnieju. 

IX. KONTAKT 
Donat 600 830 882, Marzena 601 059 689 


