
Rozdział  4 

Zawody 
4.1 Dyscypliny 
4.1.1. Zawody w łucznictwie sportowym odbywają się w następujących dyscyplinach: 
▪ Łucznictwo na torach otwartych 
▪ Łucznictwo halowe 
▪ Łucznictwo polowe 
▪ Łucznictwo niepełnosprawnych 
▪ Łucznictwo biegowe 
▪ Łucznictwo – do celu na odległość (clout archery) 
▪ Łucznictwo – strzelanie na odległość 
▪ Łuczniczy biathlon 
▪ Łucznictwo 3D 
4.2 Klasy 
4.2.1. FITA uznaje następujące klasy: 
Kobiety; 
Mężczyźni; 
Kadetki; 
Kadeci; 
Juniorki; 
Juniorzy; 
Kobiety Master; 
Mężczyźni Master; 
Dla łucznictwa niepełnosprawnych – patrz Dodatek 8. 
4.2.2. W klasach Juniorek i Kadetek, Juniorów i Kadetów, Kobiet i mężczyzn Master odbywają 
się, uznawane przez FITA, Zawody w dyscyplinach Łucznictwa na torach otwartych, Łucznictwa 
Halowego oraz Łucznictwa Polowego. 
4.2.2.1. Podczas jednych zawodów zawodnik może startować tylko w jednej klasie. Dotyczy 
to wszystkich klas, w których mógłby uczestniczyć. 
4.2.3. Zawodnik może startować w klasie Kadetów, jeśli zawody odbywają się do i w roku jego 
siedemnastych (17) urodzin. 
4.2.4. Zawodnik może startować w klasie Juniorów, jeśli zawody odbywają się do i w roku jego 
dwudziestych (20) urodzin. 
4.2.5. Zawodnik może startować w klasie Masters, jeśli zawody odbywają się w roku jego 
pięćdziesiątych (50) urodzin i później. 
4.3 Rodzaje łucznictwa 
4.3.1. Zawodnicy używający różnych rodzajów łuków są zgrupowani w oddzielnych podklasach 
(dywizjach): 
4.3.2. Dla Łucznictwa na torach otwartych (patrz artykuł 7.3): 
▪ Łuki klasyczne 
▪ Łuki standardowe 
▪ Łuki bloczkowe 
4.3.3. Dla Łucznictwa halowego (patrz artykuł 8.3): 
▪ Łuki klasyczne 
▪ Łuki bloczkowe 
4.3.4. Dla Łucznictwa polowego (patrz artykuł 9.3): 
▪ Łuki klasyczne 
▪ Łuki bloczkowe 
▪ Łuki 'gołe' 
▪ Dodatkowo – patrz artykuły 11.4.2 i 11.10.2 
4.3.5. Dla łucznictwa – strzelanie do celu na odległość – patrz artykuł 11.5. 
4.3.6. Dla łucznictwa – strzelanie na odległość – patrz artykuł 11.6 



4.3.7. Dla łucznictwa niepełnosprawnych – patrz Dodatek 8: 
▪ Łuki klasyczne 
▪ Łuki bloczkowe 
4.3.8. Łucznictwo 3D – patrz artykuł 11.10. 
4.3.9. Zawodnicy mogą startować w różnych podklasach (dywizjach) podczas tych samych 
zawodów, ale w żadnym wypadku program zawodów nie może zostać specjalnie modyfikowany, 
aby umożliwić start tych zawodników. 
4.4 Kategorie 
Kombinacja Klasy i rodzaju (dywizji) nazywana jest 'Kategorią', jak to przedstawiono poniżej: 
Łuki klasyczne Kobiet RW Łuki klasyczne Juniorek RJW 

Łuki klasyczne Mężczyzn RM Łuki klasyczne Juniorów RJM 

Łuki klasyczne Kobiet Masters RMW Łuki klasyczne Kadetek RCW 

Łuki klasyczne Mężczyzn Masters RMM Łuki klasyczne Kadetów RCM 

    

Łuki bloczkowe Kobiet CW Łuki bloczkowe Juniorek CJW 

Łuki bloczkowe Mężczyzn CM Łuki bloczkowe Juniorów CJM 

Łuki bloczkowe Kobiet Masters CMW Łuki bloczkowe Kadetek CCW 

Łuki bloczkowe Mężczyzn Masters CMM Łuki bloczkowe Kadetów CCM 

    

Łuki klasyczne Kobiet W1 RWW1 Łuki klasyczne Mężczyzn W2 RMW2 

Łuki klasyczne Mężczyzn W1 RMW1 Łuki klasyczne Kobiet Stojąc RWST 

Łuki klasyczne Kobiet W2 RWW2 Łuki klasyczne Mężczyzn Stojąc RMST 

    

Łuki bloczkowe Kobiet OPEN CWO Łuki bloczkowe Kobiet W1 CWW1 

Łuki bloczkowe Mężczyzn OPEN CMO Łuki bloczkowe Mężczyzn W1 CMW1 

    

Kobiety niedowidzące WVI Mężczyźni niedowidzące MVI 

    

Łuki 'gołe' Kobiet BW Łuki 'gołe' mężczyzn BM 

Łuki długie (longbow) Kobiet LW Łuki długie (longbow) mężczyzn LM 

Łuki 'instynktowne' Kobiet IW Łuki 'instynktowne' Mężczyzn IM 

 
4.5 Rundy 
4.5.1. Rundy Łucznictwa na Torach Otwartych 
4.5.1.1. Rundy Łucznictwa na Torach Otwartych rozgrywane są oddzielnie dla łuków 
klasycznych i bloczkowych. Podczas Igrzysk Olimpijskich startują tylko zawodnicy strzelający    
z łuków klasycznych. W rundach standardowych mogą uczestniczyć zawodnicy strzelający z łuków 
standardowych. 
4.5.1.2. Runda FITA składa się z 36 strzał strzelanych z każdej z poniższych odległości: 
• 60, 50, 40, 30m dla Kadetek i Kobiet Masters; 
• 70, 60, 50, 30m dla Kobiet, Kadetów, Juniorek i Mężczyzn Masters; 
• 90, 70, 50, 30m dla Mężczyzn i Juniorów; 
Odległości mogą być strzelane w odwrotnej kolejności (od najkrótrzej do najdłuższej). 
Na odległościach 90, 70 i 60m używane są tarcze o średnicy 122cm (oraz 50m dla Kadetek i Kobiet 
Masters). Tarcze o średnicy 80cm używane są na odległości 50m (z wyjątkiem Kadetek i Kobiet 
Masters), 40 i 30m. Tarcze wielokrotne o średnicy 80cm mogą być używane na odległościach 50 
 i 30m. 



4.5.1.3. Podwójna Runda FITA składa się z dwóch Rund FITA strzelanych jedna po drugiej. 
4.5.1.4. Runda Olimpijska (dla łuków klasycznych i bloczkowych od 1 kwietnia 2010 oraz 
tylko dla łuków klasycznych od 1 kwietnia 2011) składa się z: 
• Rundy Eliminacyjnej, w której 104 najlepszych zawodników (obowiązkowo podczas 
Mistrzostw Świata) jest rozstawionych według uzyskanych miejsc podczas Rundy Kwalifikacyjnej 
(patrz drabinka, dodatek 10 oraz Księga 2, Dodatek 1). Strzelają serie pojedynków w grupach, 
każdy pojedynek składa się z 5 setów trzystrzałowych lub 3 setów sześciostrzałowych; 
• Rund Finałowych, w których 8 zawodników, którzy zakwalifikowali się z Rundy 
Eliminacyjnej, każdy pojedynek składa się z 5 setów trzystrzałowych. Punktem kulminacyjnym 
Finałów jest mecz o Złoty Medal. Podczas Mistrzostw Świata pojedynki strzelane są jeden po 
drugim. Zawodnicy strzelają naprzemiennie po jednej strzale; 
• Runda Eliminacyjna Drużynowa, w której startuje 16 drużyn, składających się z trzech 
zawodników. Drużyny rozstawione są na drabince na podstawie sumy wyników zawodników 
uzyskanych w Rundzie Kwalifikacyjnej (patrz Dodatek 10 lub Księga 2 Dodatek 1). Runda składa 
się z pojedynków strzelanych równocześnie, każdy pojedynek składa się z 4 serii 
sześciostrzałowych (2 strzały na zawodnika); 
• Drużynowej Rundy Finałowej, w której biorą udział 4 zespoły, które zakwalifikowały się  
z Rundy Eliminacyjnej. Zespoły strzelają serie pojedynków, każdy pojedynek to 4 serie 
sześciostrzałowe (2 strzały na zawodnika). Punktem kulminacyjnym jest pojedynek o Złoty Medal. 
Podczas Igrzysk Olimpijskich, pojedynków Medalowych Mistrzostw Świata i zawodów Pucharu 
Świata, drużyny strzelają naprzemiennie po trzy strzały. Podczas innych zawodów strzelanie 
naprzemienne jest opcjonalne. Pomiar czasu jest uruchamiany i zatrzymywany, gdy zawodnik 
przejdzie linię 1m; 
• Drużynowej Rundy Mixtów, w której uczestniczy 16 najlepszych drużyn składających się  
z najwyżej sklasyfikowanego mężczyzny i najwyżej sklasyfikowanej kobiety, należących do tej 
samej Federacji. Drużyny są rozstawione według pozycji w rankingu, biorąc pod uwagę sumę 
uzyskanych punktów Rundzie Kwalifikacyjnej (patrz Dodatek 10 i Księga 2, Dodatek 1). Strzelania 
pojedynków odbywają się równocześnie, każdy pojedynek składa się z 4 serii po cztery strzały (po 
2 strzały na zawodnika); 
• Podczas zawodów Olimpijskich format zawodów może ulec zmianie, aby można było 
rozegrać zawody na specjalnie do tego celu przygotowanych obiektach, które mogą zwiększyć 
atrakcyjność łucznictwa. Koniecznie jest powiadomienie o tym Federacji przynajmniej 1 rok przed 
zawodami. 
• Runda Olimpijska rozgrywana jest z odległości 70m (60m dla Kadetów i Masters) do tarcz o 
średnicy 122cm. 
4.5.1.5. Runda Pojedynkowa z Łuków Bloczkowych (od 1 kwietnia 2010) składa się z: 
• Rundy Eliminacyjnej, w której bierze udział 104 najlepszych zawodników (obowiązkowo 
podczas Mistrzostw Świata), którzy są rozstawieni według miejsc uzyskanych podczas Rundy 
Kwalifikacyjnej strzelanej z odległości 50m (patrz drabinka w Dodatku 10 i Księga 2 Dodatek 10. 
Zawodnicy strzelają serię pojedynków w grupach, każdy pojedynek składa się z 4 setów 
trzystrzałowych. 
• Rundy Finałowej, w której bierze udział 8 zawodników, którzy zakwalifikowali się z Rundy 
Eliminacyjnej. Zawodnicy strzelają pojedynki, każdy pojedynek składa się z 5 setów 
trzystrzałowych. Punktem kulminacyjnym jest pojedynek o Złoty Medal. Pojedynki składają się  
z 6 setów trzystrzałowych. Zawodnicy strzelają naprzemiennie po 1 strzale; 
• Drużynowa Runda Eliminacyjna, w której bierze udział 16 najlepszych drużyn. Drużyny 
rozstawione są na podstawie sumy wyników uzyskanych w Rundzie Kwalifikacyjnej (patrz 
drabinka w Dodatku 10 i Księga 2 Dodatek 1 do 3, strzelanych równocześnie, każdy pojedynek 
składa się z 4 serii po 3 strzały (1 strzała na zawodnika); 
• Drużynowych Rund Finałowych, w której biorą udział 4 najlepsze drużyny, pozostałe  
z Rundy Eliminacyjnej. Drużyny strzelają serię pojedynków, których punktem kulminacyjnym jest 
pojedynek o Złoty Medal. Pojedynki składają się z 6 setów trzystrzałowych. Drużyny strzelają 



naprzemiennie w segmentach po trzy strzały. Czas jest uruchamiany i zatrzymywany z chwilą 
przekroczenia przez zawodnika linii 1m; 
• Runda Drużynowa Mixtów, w której uczestniczy 16 najlepszych drużyn, składających się  
z najwyżej sklasyfikowanego mężczyzny i najwyżej sklasyfikowanej kobiety należących do tej 
samej Federacji. Drużyny są rozstawione na drabince (patrz Dodatek 10 i Księga 2, Dodatek 1). 
Pojedynki strzelane są równocześnie, każdy pojedynek składa się z 4 setów czterostrzałowych (po 2 
strzały na zawodnika); 
• Runda Eliminacyjna i Finałowa z Łuków Bloczkowych są strzelane z odległości 50m do 
tarczy Chybił/Trafił. 
4.5.1.6. Runda 50m z Łuków Bloczkowych składa się z 72 strzał strzelanych z 50m do tarczy 
o średnicy 80cm. 
4.5.1.7. Runda 60m dla Kadetów i Masters składa się z 72 strzał strzelanych z 60m do tarczy 
o średnicy 122cm. 
4.5.1.8. Runda 70m składa się z 72 strzał strzelanych z 70m do tarczy o średnicy 122cm. 
4.5.1.9. Runda Połówkowa FITA składa się z 18 strzał strzelanych z każdej odległości Rundy 
FITA. 
4.5.1.10. Runda 900 składa się z 30 strzał strzelanych z 60, 50 i 40m dla wszystkich klas do 
tarczy o średnicy 122cm. 
4.5.1.11. Runda Standardowa składa się z 36 strzał strzelanych z odległości 50m i 36 strzał 
strzelanych z odległości 30m. Strzelanie odbywa się seriami po trzy strzały do tarczy o średnicy 
122cm. 
4.5.1.12. Patrz artykuł 11.2 
4.5.1.13. Patrz artykuł 11.3 
4.5.1.14. Patrz Dodatek 8. 


