
Regulamin Turnieju Łuczniczego Maestro. 

1. W turnieju może wziąć udział każdy, kto: 

• Ma ukończone 18 lat bądź znajduje się pod opieką osób dorosłych. 

• Uczestnicy turniejów muszą posiadać aktualny „BOJOWY” identyfikator potwierdzający ich 
uczestnictwo w inscenizacji Bitwy Grunwaldzkiej w danym roku lub identyfikator „CYWILNY” 
(dotyczy tylko seniorów oraz osób niepełnoletnich spełniających wymogi regulaminu). 

• Jest ubrany w strój historyczny zgodny z datowaniem turnieju. 

• Posiada łuk klasyczny drewniany, bez dodatkowych celowników, stabilizatorów itp. 

• Posiada zestaw min. 6 strzał drewnianych z drewnianymi lub rogowymi osadami, grotami 
toczonymi oraz lotkami wykonanymi z naturalnych materiałów tj. pióra, skóra, papier. 

• Wpisze się na listę uczestników w czasie wyznaczonym przez organizatora. 

2. Głównym organem decyzyjnym turnieju jest sędzia główny, od jego decyzji nie ma odwołania. Do 
dyspozycji sędziego są sędziowie poboczni, którzy pomagają w przeprowadzeniu turnieju, zliczaniu 
punktów, czuwają nad bezpieczeństwem uczestników oraz widzów. 

3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad fair play, zastosowania się do poleceń 
organizatora, poszanowania pozostałych uczestników oraz ich mienia. 

5. Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Niezastosowanie się do 
postanowień regulaminu będzie skutkowało wydaleniem zawodnika z turnieju. 

6. W razie rażącego naruszenia regulaminów i dyscypliny Dni Grunwaldu organizator historycznej 
części Dni Grunwaldu oraz Kapituła Bitwy pod Grunwaldem mogą zdyskwalifikować laureata/ów 
turniejów grunwaldzkich oraz pozbawić zdobytych nagród. 

7. W trakcie turnieju zabrania się: 

• Spożywania alkoholu lub środków odurzających, jak i strzelania pod ich wpływem. 

• Napinania (uzbrojonego) łuku w kierunku innym, niż wyznaczony cel lub w czasie innym, niż 
wyznaczony. 

• Używania nieregulaminowych łuków lub strzał tj. łuków sportowych, tzw. hunterów, strzał 
innych, niż wymienione. Wszelkie widoczne napisy współczesne na łukach również są 
zabronione. 

• Używania współczesnych ochraniaczy, wszystkie ochraniacze muszą być wykonane z 
naturalnych materiałów oraz wzorów z epoki. 

8. Przebieg turnieju: 



• Turniej odbywa się w godzinach wyznaczonych przez organizatora imprezy oraz w uprzednio 
wskazanym miejscu. 

• Przed rozpoczęciem strzelania odbędą się zapisy. Uczestnicy muszą stawić się wraz ze 
sprzętem, którego zamierzają używać w trakcie turnieju. 

• Strzelanie odbywać się będzie w grupach. Liczebność grup zależna jest od całkowitej liczby 
uczestników. 

• Turniej składać się będzie z 3 etapów. Liczba konkurencji w każdym zależna jest od liczby 
uczestników. 

• Punkty z każdej konkurencji sumują się. 

• Zwycięzcą jest uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów oraz ukończy wszystkie 
konkurencje. 

• W przypadku wystąpienia remisu rozgrywana będzie dogrywka pomiędzy zainteresowanymi. 

• System każdej konkurencji będzie wyjaśniany na początku każdego etapu. 

9. Udział w turnieju łuczniczym „Maestro” jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Dane kontaktowe do organizatora, autora regulaminu: 

Skóra Marek, Chorągiew Śląska. 

Tel.: 793-210-472 

E-mail: sqra91@gmail.com 


