
                                                                                               

                                                                                                      

 

 

57  ZAWODY STRZELECKIE 

 

„O SREBRNE MUSZKIETY 

 2018” 

             

 
Organizowane przez: 

 

 
Kuratorium Oświaty w Katowicach 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach  

 Ligę Obrony Kraju 

 

 

 

 
przy wsparciu i pomocy 

WŁADZ SAMORZĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Katowice   2018 rok. 

 



Cele: 

1. Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży oraz doskonalenie 

umiejętności strzeleckich. 

2. Wyłonienie najlepszej reprezentacji województwa śląskiego na finał  ogólnopolski.  

 

Zawody wojewódzkie: 

 

Organizatorem zawodów wojewódzkich jest Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Sztab 

Wojskowy w Katowicach, Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju oraz Klub 

Strzelecki PIAST w Bieruniu Nowym. Koordynatorem zawodów jest główny 

specjalista ds. obronnych KO. Kierownikiem zawodów Dyrektor Biura Śląskiego 

Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach który powoła zespół 

sędziowski.  

- W zawodach wojewódzkich uczestniczą  drużyny dziewcząt i chłopców 

zgłoszonych  do Pana ppłk rez.  Wacława Wójcika – głównego specjalisty  ds. 

obronnych KO – tel. 32/606-30-60, tel. kom. 510-315-753, 

w.wojcik@poczta.kuratorium.katowice.pl  lub na adres Kuratorium Oświaty     

40-024 Katowice ul. Powstańców 41a  w terminie  do 7  maja 2018 r.  

Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.  

Zawodnicy zgłaszają się na zawody każdy z własną bronią i amunicją.  

Zawody wojewódzkie odbędą się 23 maja  (środa) 2018 r. w Bieruniu Nowym na 

strzelnicy sportowej K.S.S.-LOK ,,Piast” ul. Królowej Jadwigi 10 o godz. 8.00 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

1. W zawodach uczestniczą 3- osobowe zespoły tylko ze szkół gimnazjalnych                   

i ponadgimazjalnych, posiadających własna bron sportową, oddzielnie dziewczęta        

i chłopcy. 

2. Od uczestników wymaga się posiadania: 

      - ważnych legitymacji szkolnych 

      - zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału 

        w zawodach. W przypadku braku takowego odpowiedzialność za stan zdrowia 

        uczniów ponosi szkoła zgłaszająca.  

      - posiadania ze sobą apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej (jedna na zespół)  

 

Warunki strzelania: 

1. Strzelanie z broni własnej  – karabin sportowy, kaliber 5,6 mm o zamkniętych 

przyrządach celowniczych, waga do 5 kg. Nie dopuszcza się żadnych przeróbek           

i ostróg.  

2. Amunicja –  produkcji dowolnej. Na wszystkich etapach zawodów zespoły wykonują 

strzelanie z własnej  amunicji.  

3. Konkurencja: 

Strzelanie 40 strzałów  w postawie leżącej, 

Odległość strzelania 50 m, 

Tarcza – 154,4/112,4 mm 

Liczba strzałów  próbnych – dowolna do 1 tarczy , strzałów ocenianych – 40,             

do 8 tarcz. 

Łączny czas konkurencji – 50 min. 

      4.  Zespoły zgłaszają się na strzelnicę na 30 min. przed wyznaczonym czasem, zgodnie 

           z opracowanym przez organizatora harmonogramem strzelania.    
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Klasyfikacja: 

1. W zawodach  prowadzi się klasyfikację zespołową oraz indywidualną oddzielnie dla 

dziewcząt i chłopców. W przypadku startu powyżej 5 zawodników posiadających 

licencje strzelecką w grupie, zawodnicy ci zostaną sklasyfikowani oddzielnie. 

2. Do punktacji zespołowej zalicza się wyniki osiągnięte przez wszystkich członków 

zespołu. 

 

Ustalenia końcowe: 

1. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

2. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego 

opiekun. 

3. Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu 

wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych w czasie trwania zawodów. 

4. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu regulaminy 

strzelnicy oraz postanowienia organizatora, a w czasie strzelania także sędziów.         

W przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo 

zdyskwalifikowania zespołu. 

5. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Kierownik zespołu 

składa w formie pisemnej do biura organizacyjnego zawodów w czasie do 15 min od 

zakończenia konkurencji lub zaistnienia problemu. Do spraw nie omówionych w ww. 

regulaminie a dotyczących zasad strzelania i oceniania mają zastosowanie aktualne 

przepisy PZSS. 

6. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

 


