
 

REGULAMIN   

POWIATOWEJ SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ 

Pod Honorowym Patronatem Starosty Chrzanowskiego 

   

 

 

 

                               

 

 

 



1. Cel zawodów: 

a. Popularyzacja i umasowienie sportu strzeleckiego wśród młodzieży szkół  średnich  z powiatu 

chrzanowskiego, 

b. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji strzeleckich, 

c. Wyłonienie wśród uczestników reprezentacji na zawody w różnych dyscyplinach obronnych organizowane 

przez zarząd wojewódzki Ligi Obrony Kraju. 

2. Organizator. 

Bezpośrednim organizatorem zawodów jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini oraz Powiatowy 

Zarząd Ligi Obrony Kraju w Chrzanowie 

3. Udział w lidze: na zasadzie dobrowolnego, pisemnego zgłoszenia przez szkoły i Młodzieżowe Kluby 

Strzeleckie. 

4. Termin zgłoszenia proszę wysłać na adres e-mail  palkajacek.pmdk@gmail.com 

do dnia 20.02.2023 r.    

5. Do zawodów można zgłosić zespół składający się z czterech osób (dwie dziewczyny i dwóch chłopaków)  

6. Do zawodów zostanie dopuszczona drużyna, której członkowie: 

a. Zostaną w terminie i we właściwy sposób zgłoszeni, 

b. Zawodnicy legitymują się legitymacją szkolną stwierdzającą tożsamość i przynależność do danej szkoły, 

c. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie każdorazowo przed zawodami w obecności kapitana zespołu  

i kierownika zawodów. 

7. Warunki strzelania 

 Karabin pneumatyczny 20 strzałów (Kpn-10) 

 odległość – 10  m 

 cel – tarcza TS-2 dla  z zamkniętych przyrządów celowniczych 

 cel – tarcza TS-3 dla otwartych przyrządów celowniczych 

 postawa strzelecka w każdej rundzie inna (podparta i stojąca) 

 czas: 15 min. na strzały próbne i oceniane 

 ilość strzałów próbnych: 5 

 ilość tarcz próbnych: 1 szt. 

 tarcze oceniane: pięciostrzałowe 

 Pistolet pneumatyczny 20 strzałówo (Ppn-10) 

 cel – tarcza TS-3 dla otwartych przyrządów celowniczych 

 czas: 15 min. na strzały próbne i oceniane 

 ilość strzałów próbnych: 5 

 ilość tarcz próbnych: 1 szt. 

 tarcze oceniane: po dziesięć strzałów 

8. Terminy i miejsce. 

Zawody strzeleckie w ramach Szkolnej Ligi zostaną przeprowadzone na Strzelnicy LOK w Chrzanowie,  

ul. Focha 1 w następujących terminach: 

 1 runda od 25.02 do 27.02.2022  

 2 runda od 25.03 do 27.03.2022  

 

Każdy zespół będzie miał wyznaczoną godzinę strzelania po wcześniejszym ustaleniu. 

 



9. Klasyfikacja. 

 indywidualna dziewcząt, 

 indywidualna chłopców, 

 drużynowa dziewcząt, 

 drużynowa chłopców, 

 zespołów . 

10. Konkurencja. 

 Karabinek 

 Pistolet  

Na ocenę klasyfikacji indywidualnej składa się suma uzyskanych punktów ze wszystkich rund. Ustalenie 

miejsca w klasyfikacji zespołowej odbywać się będzie przez zsumowanie wyników wszystkich członków 

zespołu uczestniczących w poszczególnych rundach. 

W przypadku równych wyników stosuje się przepisy PZSS. 

10. Nagrody. 

Za zajęcie miejsca I-III w Szkolnej Lidze Strzeleckiej w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy będą 

uhonorowani medalami i dyplomami. 

Za zajęcie miejsca I-III w Szkolnej Lidze Strzeleckiej w klasyfikacji drużynowej zawodnicy będą uhonorowani 

pucharami i dyplomami. 

Za zajęcie miejsca I-III w Szkolnej Lidze Strzeleckiej w klasyfikacji zespołowej  zawodnicy będą uhonorowani 

pucharami i dyplomami 

11. Uwagi porządkowe. 

a) Dla zawodników zespołów uczestniczących w zawodach broń i amunicję zabezpiecza organizator 

b) Nie dopuszcza się używania do strzelania rękawicy, pasa oraz kurtki skórzanej, 

c) Jeżeli wyznaczony zawodnik nie stawi się na stanowisku traci prawo do kwalifikacji indywidualnej w 

dniu rozgrywania zawodów, 

d) Uczestnik zawodów zobowiązany jest do ścisłego i bezwzględnego przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i regulaminu strzelnicy ( poprzez złożenie podpisu po zapoznaniu z warunkami 

bezpieczeństwa), 

e) Zawodnik ma obowiązek sprawdzić przed strzelaniem, czy posiada komplet ponumerowanych tarcz, 

f) Za dyscyplinę zespołu w trakcie strzelania odpowiada opiekun, ma on także prawo wyrażania protestu 

co do warunków odbywających się podczas zawodów, decyzji lub podjętego działania, słownie - do 

sędziego stanowiskowego, głównego lub kierownika zawodów, 

g) Przydział stanowisk strzeleckich i kolejność strzelania odbywać się będzie drogą losowania, 

h) Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonania 

ewentualnych zmian programowych i organizacyjnych. 

 

Postanowienia końcowe  

Zawody i ocena wyników zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem. 

Po zakończeniu tur strzeleckich organizator poinformuje o terminie i miejscu podsumowania Strzeleckie Ligi 

Szkolnej. 



Komunikaty z każdej rundy oraz komunikat końcowy Szkolnej Ligi Strzeleckiej zostaną umieszczone na stronie 

internetowej PMDK oraz na stronie Powiatu Chrzanowskiego.  

Organizator nie zapewnia dojazdu na strzelnicę. 

Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na miejscu przez komisję sędziowską,  

a jej decyzje będą ostateczne. 

 

Wszelkie szczegółowe  informacje są udzielane pod tel. 694269771 lub e-mail: palkajacek.pmdk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGŁOSZENIE DO SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ 

 
 

NAZWA ZESPOŁU …………………………………………………….. 

 

KONKURENCJA  KARABINEK PISTOLET  
niepotrzebne skreślić 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………… 

KAPITAN ZESPOŁU   …………………………………………………. 

TELEFON KAPITANA  ……………………………………………….. 

 

 


