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                                                   REGULAMIN 
         Wojewódzkich Mistrzostw LOK w Strzelectwie sportowym młodzików i juniorów młd.    
             I Runda wojewódzkich zawodów strzeleckich młodzików i juniorów młodszych           
                         Podkarpackiego Związku Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie. 

 
1.   CEL  ZAWODÓW : 
 >  Współzawodnictwo pomiędzy klubami Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK i Podk.ZSS. 
 >  Propagowanie i popularyzowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży. 
 >  Kształtowanie i wyrabianie wśród młodzieży sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich. 

  >  Wyrabianie u młodzieży woli walki i zwycięstwa, zaangażowania, koleżeństwa  i przywiązania do  
       szkoły, miejscowości, powiatu. 
 
2. MIEJSCE, TERMIN I ORGANIZATOR ZAWODÓW: 
  > zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy kulowej Ligi Obrony Kraju w Przemyślu,   
     ul. Słowackiego 40 w dniu 14 maja 2022r. 
  > zawody organizuje Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie  
      przy pomocy Klubu Strzeleckiego ”Twierdza” LOK w Przemyślu  oraz Podkarpackiego Związku  
      Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie. 
 
 3. PROGRAM ZAWODÓW: 
     Program zawodów obejmuje następujące konkurencje: 
      
                                                                      Pistolet pneumatyczny – Ppn20 
<  młodzik (do 15 lat) – strzały próbne nielimitowane (czas 3 min.) oraz 4 serie po 5 strzałów do tarczy,                                             
                                          20 strzałów ocenianych czas serii – 5 min.),tarcza do strzelań z Ppn na 10 m. 
<  junior młodszy        – strzały próbne nielimitowane (czas 3 min.) oraz 4 serie po 5 strzałów do tarczy                                            
     (16 i 17 lat)               20 strzałów  ocenianych(czas serii – 5 min.),tarcza do strzelań z Ppn  na 10 m. 
 
                                                                        Karabin pneumatyczny – Kpn20 
<  młodzik (do 15 lat) – strzały próbne nielimitowane (czas 3 min.) oraz 10 serii po 2 strzały do tarczy                                                
                                          20 strzałów  ocenianych (czas serii – 2 min.),tarcza do strzelań Kpn na 10 m,                                                                     
< junior młodszy         – strzały próbne nielimitowane (czas 3 min.) oraz 10 serii po 2 strzały do tarczy                                              
      (16 i 17 lat)               20 strzałów ocenianych (czas serii – 10 min.), tarcza do strzelań Kpn na 10 m    
                                                                                 
                                                                             Pistolet sportowy – Psp20 
<  młodzik (do 15 lat) – 5 strzałów próbnych (czas 3 min.) oraz  2 serie po 10 strzałów do tarczy = 20 strzałów  
                                          ocenianych (czas serii – 10 min.),tarcza do strzelań z pistoletu – pole oceniane 500 mm 
<  junior młodszy        – 5 strzałów próbnych (czas 3 min.) oraz 2 serie po 10 strzałów do tarczy = 20 strzałów                           
       (16 i 17 lat)              ocenianych (czas serii – 10 min.),tarcza do strzelań z pistoletu – pole oceniane 500 mm. 
 
                                                                             Karabin sportowy – Ksp20 
<  młodzik (do 15 lat) – 5 strzałów próbnych (czas 3 min.) oraz  4 serie po 5 strzałów do tarczy = 20 strzałów  
                                          ocenianych (czas serii – 5 min.)tarcza do strzelań karabinowych na 50 m pole oceniane  
                                          154,4 mm                                                                                 
< junior młodszy         – 5 strzałów próbnych (czas 3 min.) oraz 4 serie po 5 strzałów do tarczy = 20 strzałów                           
     (16 i 17 lat)                ocenianych (czas serii – 5 min.)tarcza do strzelań karabinowych na 50 m pole oceniane                                                                                 
                                         154,4 mm. 
              Konkurencje rozegrane zostaną skrócone zgodnie z planem zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego LOK                           
                                                               w Rzeszowie na 2022 rok oraz ISSF i PZSS. 
 



             
                                                     OGÓLNY HARMONOGRAM ZAWODÓW: 
 
     14 maja 2022r. ( sobota )  do godz. 8.30 – przyjazd zespołów na obiekt strzelnicy, 
                                                    godz. 8.45 – odprawa techniczna 
                                                    godz. 9.00 – uroczyste otwarcie zawodów 
                                                    godz. 9.30 – rozpoczęcie konkurencji  
                                                      ok. 16.00 – zakończenie konkurencji 
                                                      ok. 16.30 – zakończenie zawodów 
 
 
  4. UCZESTNICTWO I ZASADY ZGŁASZANIA: 
 > W zawodach biorą udział kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych młodzik i junior młodszy posiadający 
     legitymacje członkowskie Ligi Obrony Kraju, zgłoszeni przez koła i kluby strzeleckie Zarządów Powiatowych i  
     Rejonowych LOK oraz Podk. ZSS posiadający potwierdzoną ważność badań lekarskich. 
     Do każdej konkurencji w danej kategorii wiekowej Klub może zgłosić maksymalnie do trzech zawodników (przy            
     małej ilości zgłoszeń w danych kat. wiekowych dopuszczamy do 5 zawodników. 
     Zawodnik może startować w kilku  konkurencjach strzeleckich. 
     Startowe w zawodach wynosi 10,00 zł ( w tym podatek VAT 23 % ). 
     Koła i kluby zgłaszają swoich zawodników ilościowo, do dnia 10 maja 2022r. start w konkurencji.  
     Zgłoszenia imienne (na formularzach imiennych) należy dokonać do dnia 12 maja 2022r.  
     Potwierdzenie dokonać ( 601 553 700 Janusz Szczepański lub 604 455 253 Janusz Tyszecki) podając :                                        
     ilość zawodników, kat. wiekowe oraz konkurencje. 
     Ostateczna korekta zgłoszeń – do dnia 13 maja 2022.!!! 
 
  5. OCENA WYNIKÓW: 
    > W wojewódzkich Mistrzostwach LOK i na I Rundzie ligi strzeleckiej Podk.ZSS przeprowadzana jest klasyfikacja  
       indywidualna w każdej programowej konkurencji, oddzielnie dla mężczyzn, oddzielnie dla kobiet oraz klasyfikacja  
       zespołowa klubowa.  
    >  W każdej konkurencji i kategorii wiekowej oddzielnie każdy zawodnik otrzymuje punkty klasyfikacyjne wg.    
        następującej zasady : I m-ce – 18 pkt., II m-ce – 16 pkt., III m-ce – 14 pkt., IV m-ce – 13 pkt. V m-ce – 12 pkt. 
    > W przypadku uzyskania przez kilku zawodników tej samej ilości punktów o zajętym miejscu w danej konkurencji                          
        i kategorii wiekowej decydują (10) dziesiątki wewnętrzne lub ostatnia seria strzałów. 
    > W klasyfikacji drużynowej liczy się suma punktów zdobytych przez zawodników  w klasyfikacji  indywidualnej ze  
       wszystkich konkurencji, w przypadku uzyskania przez kilka zespołów tej samej ilości punktów o zajętym miejscu                      
       w klasyfikacji drużynowej decydować będzie większa ilość  miejsc I, II, III, itd. w klasyfikacji indywidualnej. 

 
   6. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 
       Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa LOK w strzelectwie sportowym młodzików  i juniorów młodszych  będą  
       połączone z Ligą strzelecką  Podkarpackiego Związku Strzelectwa Sportowego.  
 
   Klasyfikacja indywidualna i  zespołowa będzie prowadzona oddzielnie w Podk. ZW LOK i Podk.ZSS w Rzeszowie.  
   Zespoły Ligi Obrony Kraju startujące w zawodach, a które zrzeszone są w Podkarpackim Związku Strzelectwa   
   Sportowego będą klasyfikowane  w obu klasyfikacjach.                                                    
   Zespoły na zawody przyjeżdżają we własnym zakresie, kluby zabezpieczają  swoim zawodnikom broń i amunicję.  
   Wszyscy  zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe. 
   Organizator zapewnia zawodnikom i opiekunom posiłek w czasie zawodów. 
   Biuro zawodów czynne będzie w dniu 14 maja 2022r. od godz. 8.00. 
   W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy „Postanowień ogólnych” PZSS i  
    przepisy ISSF. 
   Organizator  zawodów zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu zawodów. 
  

                                        
 
 
 

 


