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Tytuł projektu: Horseback Archery Education for Sport Promotion (ARCHed) 
Priorytet: Promocja Europejskich tradycyjnych sportów i gier  

Koordynator Projektu:  Klub Sportowy KAWALKADA, Polska 
 
Partnerzy Projektu:  
1. British Horseback Archery Association (BHAA), UK 
2. Finnish Mounted Archery Association (FMAA), Finlandia 
3. Association Cheval d’Arc, Francja 
4. Austrian Horseback Archers (AHA), Austria 
 
Grupa odbiorców: 
Trenerzy łucznictwa konnego (15 osób) oraz uczestnicy (debiutanci i praktycy) warsztatów 
łucznictwa konnego (50-80 osób). 
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Metryczka projektu 



Cel projektu:  
Głównym celem projektu jest promocja europejskiego tradycyjnego sportu - 
jakim jest łucznictwo konne. 
 
Cele pośrednie: 
- stworzenie platformy do prawdziwej ponadnarodowej współpracy pomiędzy naszymi 
organizacjami i klubami sportowymi w Europie 
- zainicjowanie większej mobilności trenerów łucznictwa konnego. 
 
Celem tego strategicznego partnerstwa było stworzenie odpowiednich warunków pracy dla 
zespołu trenerów. Trenerzy ci podczas wspólnych cyklicznych warsztatów odbywających się po 
kolei u każdego z Partnerów mieli okazję do wymiany swoich doświadczeń, dobrych praktyk i 
metod nauczania, a także uczyli się nowych umiejętności od zaproszonych ekspertów 
zewnętrznych i od siebie nawzajem. Wspólnie stworzyliśmy zarys przyszłego kompendium wiedzy 
na temat łucznictwa konnego, które zawiera m.in. metodykę nauczania łucznictwa konnego, 
zasad fair play w sporcie. 
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Pomysł 
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1. Wspólnie stworzyliśmy zarys przyszłego kompendium wiedzy na temat 
łucznictwa konnego, które zawiera m.in.: 
- metodykę nauczania łucznictwa konnego - na ziemi i na koniu;  
- różne typy konkurencji na całym świecie oraz wielopoziomowy system 
kwalifikacji; 
- przykłady dobrych praktyk (online dostępne filmy z ćwiczeniami na różnych 
poziomach zaawansowania); 
- zasad fair play i uczciwości w sporcie (postal matches); 
 
2. Sieć współpracy pomiędzy lokalnymi europejskimi organizacjami zajmującymi 
się łucznictwem konnym zaangażowanym w projekt 
 
3. Większa mobilność trenerów w tej dyscyplinie i ulepszona metodologia pracy z 
jednego warsztatu do następnego. 

Rezultaty działania 

http://m.in
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5 partnerów: Polska, Francja, Austria, Finlandia i Wielka Brytania 
6 trzydniowych warsztatów dla trenerów łucznictwa konnego  
15 przeszkolonych trenerów łucznictwa (w założeniu) 
30 faktycznie przeszkolonych trenerów 
Ponad 70 beneficjentów ostatecznych (biorących udział w warsztatach 
prowadzonych przez naszych trenerów) 
1133 obserwujących naszą stronę ARCHed na Facebooku 

Projekt w liczbach 
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- krajowe sieci klubów sportowych (trenerzy, jeźdźcy, stajnie i ośrodki 
jeździeckie) 
- ważne wydarzenia sportowe tj. Mistrzostwa Europy w Łucznictwie Konnym 
(wrzesień 2019) i Finał Pucharu Wielkopolski (październik 2019) 
- FB i strona www 
- warsztaty prowadzone we własnych ośrodkach 
- konferencja Erasmus+ Sport pt. Europejskie Inicjatywy dla Sportu 

Upowszechnianie 
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Lider projektu: 
Klub Sportowy Kawalkada  
ul. Długa 23/3 
62-095 Murowana Goślina 
https://www.facebook.com/lucznictwokonne/ 
Tel. 501-610-050  
 
Ośrodek łuczniczo-jeździecki: 
ul. Goślińska 74a 
62-095 Rakownia k. Murowanej Gośliny 
 
Koordynator projektu: 
Michalina Jaskólska-Pyrek  
Tel. 501-461-891 
oczywiscie@wp.pl 
 
Adres strony projektu: 
www.arch-ed.com 
https://www.facebook.com/Archederasmus/ 

Kontakt 
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