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Regulamin Turnieju 100 strzał (Hyaku Sha Kai) 

 

1. W turnieju każdy uczestnik ma do oddania 100 strzał. 

2. Kolejność strzelania będzie losowana. Każdy łucznik otrzyma numer startowy. 

3. Wszystkie łucznicy muszą nosić numery na prawej stronie hakama 

4. Wszyscy łucznicy przydzielani zostaną do zespołów startowych zgodnie z wylosowaną 

kolejnością. I tak łucznicy z numerami startowymi od 1 do 3 są w zespole nr 1, 4 do 6  w 

zespole nr 2 itd. Jeśli łączna liczba łuczników będzie niepodzielna przez 3 ostatni zespół 

będzie 4 osobowy lub dwa ostatnie będą 4 osobowe. 

5. Wszelkie reklamacje i wątpliwości rozstrzygają sędziowie: sędzia Kanteki (tarczowy) oraz 

sędzia Shajo będący jednocześnie Sędzią Głównym zawodów. Decyzja podjęta przez 

Sędziego Głównego jest ostateczna i niepodważalna.  

6. Zawody zostaną rozegrane w kolejnych rundach. W jednej rundzie każdy zawodnik oddaje 4 

strzały. Odbędzie się 25 rund. 

7. W każdej rundzie strzelają wszystkie zespoły.  

8. Na koniec każdej rundy kolejne zespoły przygotowujące się do swojej kolejki wchodzą na 

linię honza na znak sędziego Shajo i oczekują na zakończenie rundy przez poprzedzające 

zespoły.  Następnie, gdy ostatni zawodnik ostatniego poprzedzającego zespołu opuści 

strzelnicę, kolejne zespoły przechodzą na linię strzału i oczekują w gotowości na sygnał 

sędziego zawodów o otwarciu strzelnicy (sędzia zawodów dał znak słowem "Dozo"). 

9. Celem sprawnego przeprowadzenia zawodów i uniknięcia zbędnej straty czasu uprasza się 

wszystkich uczestników o pilnowanie czasu i kolejności wchodzenia na strzelnicę. Uczestnicy 

turnieju winni pozostawać w stałej gotowości do wejścia na strzelnicę i niezwłocznie 

reagować na komendy wydawane przez Sędziów lub Asystentów Zawodów.  

10. Strzały są klasyfikowane, jako trafienie, jeśli: 

a. mato zostanie trafione i strzała się wbije w mato. 

b. w przypadku trafienia w strzałę, która tkwiła w mato (wcześniejszy strzał zaliczony), 

strzał zostaje zaliczony, jako trafienie, jeśli druga strzała tkwi w pierwszej i nie 

dotyka ziemi. 
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11. Strzały nie będą uznane za trafione, jeżeli:  

a. strzała nie tkwi całkowicie w mato. Trafienie w mato waku nie jest zaliczane.  

b. przed trafieniem strzała dotknęła ziemi lub innej przeszkody 

c. strzała trafiła w tarczę na sąsiednim torze  

d. zawodnik oddał strzał przed poprzedzającym łucznikiem w zespole.  

e. strzała spadnie z cięciwy po zakończeniu yugamae. W takim przypadku strzał jest 

kwalifikowany jako oddany – brak trafienia a Asystent zabiera strzałę  

f.  strzała nie dotknęła policzka na 3 sekundy przed zwolnieniem (Hayake)  

12. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma pierwszymi łucznikami na pierwszej 

pozycji zarządzona zostanie dogrywka – play off. Dogrywka będzie wykonana jedną strzałą, o 

kolejności decyduje odległość strzały od centrum mato. Zawodnicy startujący w paly-off 

oczekują w kiza na linii honza na rozstrzygniecie. 

 


