
 

 

 

 

 

 
 

II Międzynarodowy Turniej Łuczniczy „Śladami Rybaka” 

1. Cel zawodów:  

● Przywrócenie pamięci o zawodnikach klubu Rybak Trzebież, Łucznik Trzebież i Chemik Police  
● Ocena i podniesienie poziomu sportowego zawodników  
● Porównanie poziomu sportowego zawodników z Polski i zagranicy  
● Popularyzacja łucznictwa  

2. Termin i miejsce zawodów:  

● 17-19.07.2020r – Police, Stadion OSiR w Policach, ul Piaskowa 97  

3. Organizatorzy:  

● U K S „DEFMAR” w Policach, Gmina Police, Powiat Policki, OSIR Police 

4. Uczestnictwo:  

Zgodnie ze zgłoszeniami 
● Łuki bloczkowe OPEN   
● Łuki barebow OPEN 
● Łuki Olimpijskie senior i junior 
● Łuki Olimpijskie junior młodszy  
● Łuki Olimpijskie młodzik 

5. Konkurencje: 

Łuki Bloczkowe 2x50 /80 tarcza 6rings(10-5) 
Łuki Barebow  2x50m /122  
Łuki Olimpijskie senior i junior 2x70m /122 
Łuki Olimpijskie junior młodszy 2x60m /122 
Łuki Olimpijskie  młodzik 2x40m /122 



6. Zgłoszenia 

Kontakt do organizatora:  
Katarzyna Chmielewska – Tel.794 680 359; Marek Stemplowski - Tel. 601 669 529;  
E-mail: defmaruks@gmail.com  
Zgłoszenia poprzez formularz: 

https://defmarpolice.pl/rejestracja 

7. Klasyfikacja: 

Łuki Bloczkowe -kat. kobiety + kat. mężczyzn 
Łuki Barebow - kat. kobiety + kat. mężczyzn 
Łuki Olimpijskie - kat. kobiety + kat. mężczyzn 
Łuki Olimpijskie junior młodszy - kat. kobiety + kat. mężczyzn 
Łuki Olimpijskie młodzik - kat. kobiety + kat. mężczyzn 
 
Organizator zastrzega możliwość przyznanie nagrody dla drużyn składających się z każdego rodzaju łuku (łuk 
Barebow, Bloczkowy, Olimpijski), beż podziału na płeć zawodnika. Nagrody drużynowe zostaną przyznane  na 
podstawie wyników kwalifikacji w przypadku zgłoszenia mniej niż 4 drużyn. Eliminacje drużynowe zostaną rozegrane 
na podstawie pojedynków w przypadku zgłoszenia minimum 4 drużyn. Informacje o sposobie rozgrywania rywalizacji 
drużynowej, zostaną podane minimum 14 dni przed turniejem. Dodatkowo organizator zastrzega możliwość 
połączenia klasyfikacji kobiet i mężczyzn w przypadku zgłoszenia poniżej 4 osób w kategorii.  

8. Tytuły i wyróżnienia: 

Łuki Bloczkowe, Barebow, Łuki Olimpijskie: 
● Za zajęcie 1 miejsca indywidualnie  statuetka zwycięzcy Międzynarodowego Turnieju „Śladami Rybaka”, 

nagroda finansowa 
● Za zajęcie 2 miejsca indywidualnie: statuetka, nagroda finansowa 
● Za zajęcie 3 miejsca indywidualnie: statuetka, nagroda finansowa 

Łuki Olimpijskie junior młodszy, młodzik  
● Za zajęcie miejsc 1-3 indywidualnie puchary, nagrody rzeczowe 

 
Za zajęcie miejsc 1-4 we wszystkich kategoriach dyplomy 
 
Nagrody Specjalne w trakcie rozgrywania turnieju oraz za turniej drugiej szansy. Organizator przewiduję również 
możliwość losowania nagród specjalnych od sponsorów wśród zawodników, którzy nie staną na podium. 
 
Każdy z zawodników otrzymuje pakiet startowy.  

9. Opłaty 

Łuki Bloczkowe, Barebow, Olimpijskie - 70 zł (20EUR) 
Łuki Olimpijskie junior młodszy, młodzik - 30 zł.(10 EUR) 
 
Obiad na torach łuczniczych dostępny w cenie 50zł za oba dni od osoby. Prosimy o zgłoszenie ilości obiadów w 
formularzu zgłoszeniowym lub na adres defmaruks@gmail.com  
 
Wpłaty startowego należy dokonać na rachunek bankowy organizatora: 
Dla wpłat w złotówkach (PLN): PL 40 1050 1559 1000 0090 3184 9855 
Dla wpłat w euro (EUR): PL18 1050 1559 1000 0090 3184 9863 
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10.Proponowane zakwaterowanie : 

Dla ekip, które dokonają zgłoszeń do 28.06.2020 roku organizator przewidział BEZPŁATNE noclegi w internacie 
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza ul. Siedlecka 6. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.  
Śniadania i kolacje we własnych zakresie, możliwość zakupienia bezpośrednio w kawiarence na obiekcie. 
 
lub Hotel Dobosz 
https://www.hoteldobosz.eu/ 
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelu. 

11. Kierownictwo zawodów:  

sprawuje Sędzia Główny  

12. Postanowienia końcowe : 

 poza niniejszym obowiązuje regulamin łucznictwa WA i regulamin ogólnopolskich turniejów klasyfikacyjnych KN, 

 za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników startujących w zawodach,  

 obowiązuje ubiór sportowy, aktualne badania lekarskie oraz ważna licencja Polskiego Związku Łuczniczego. 

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

PLANOWANY HARMONOGRAM  

17 lipca – piątek 

godz. 17:00 – trening 
godz. 19:00 – odprawa trenerów i kierowników ekip 

 

18 lipca – sobota 

godz. 9:00 – dwie serie próbne, następnie strzelanie kwalifikacyjne: 

 2x50m compound open (80cm-6ring) 

 2x50m (122cm) barebow open PPŁBB 

 2x60m recurve cadet (122cm)  

 2x70m recurve open (122cm)  
godz. 12:00 – Oficjalne otwarcie II Międzynarodowego Turnieju Śladami Rybaka 
godz. 12:30 – dwie serie próbne, następnie strzelanie kwalifikacyjne: 

 2x40m (122cm) młodzicy łuk klasyczny 
godz. 14:00 (1 godzina) – Obiad 
godz. 15:00 – dwie serie próbne, następnie strzelania eliminacyjne do ¼ finału włącznie (na podstawie 
harmonogramu w zależności od ilości zgłoszonych zawodników)  
godz. 18:30 – dwie serie próbne, następnie strzelania eliminacyjne drużyn do finału włącznie (na podstawie 
harmonogramu w zależności od ilości zgłoszonych zawodników)  
 
Strzelania w rundach eliminacyjnych będą się odbywać do tarcz Hit-Miss FITA. 
 

19 lipca – niedziela 
godz. 9:30 – dwie serie próbne: 
godz. 9:45 –turniej drugiej szansy „Śladami Rybaka” 
(szczegółowy harmonogram w zależności od ilości zgłoszonych osób) 

- 12:00 półfinał „Śladami Rybaka” we wszystkich kategoriach 
- 12:30 finał „Śladami Rybaka” we wszystkich kategoriach 
- 13:00 ceremonia zakończenia 

 

W zależności od warunków pogodowych i ilości zgłoszonych zawodników program zawodów może ulec zmianie. 
Organizator – UKS ”DEFMAR” w POLICACH 
 

https://www.hoteldobosz.eu/


Ochrona Danych Osobowych  
1. Administratorem danych osobowych są organizatorzy. 
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla 

organizacji, przeprowadzenia i promocji Międzynarodowego Turnieju Śladami Rybaka. 
3. 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), ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami 
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym 
Regulaminem.  

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

5. 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 zgłoszenie udziału w Turnieju stanowi zawarcie 
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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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 - 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. 

 


