
Regulamin Wojewódzkich Szkolnych Zawodów Strzeleckich 

z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

 

 

1. Cel: 

- uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

- popularyzacja strzelectwa sportowego, 

- podnoszenie umiejętności strzeleckich, 

- kształtowanie wśród młodzieży zasad zdrowej i uczciwej rywalizacji, 

- propagowanie postaw patriotycznych. 

 

2. Organizatorzy: 

- Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

- Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich 

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kaliber” Kostomłoty 

 

3. Termin i miejsce: 

Zawody odbędą się 16 listopada 2018 r. (piątek), o godz. 10.00 na strzelnicy Zespołu Szkół 

w Kostomłotach Drugich. 

 

4. Uczestnictwo: 

- W zawodach mogą brać udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych, uczniowie 

gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa 

świętokrzyskiego. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 6 uczestników. 

- Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza 

dostępnego pod adresem https://goo.gl/forms/xxHk5mIAgSjK8vvl2 Zgłoszenia przyjmowane 

są do 13 listopada 2018 r. 
- Imienną listę zawodników należy przedłożyć sędziemu głównemu w dniu zawodów. Do listy 

powinny być załączone zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie 

wizerunku na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków 

masowego przekazu lub środków elektronicznych (załącznik nr 1). 

- Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 

na udział w zawodach oraz na udzielenie ewentualnej pomocy ambulatoryjnej i wezwanie 

karetki (załącznik nr 2). 

- Uczestnicy nie powinni mieć przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach 

sportowych. 

 

5. Przebieg zawodów: 

Od godz. 9.30 weryfikacja zawodników 

Od godz. 10.00 rozpoczęcie zawodów. Strzelanie odbywa się z karabinka pneumatycznego do 

tarczy 120 x 120 mm, z odległości 10 m, w pozycji dowolnej lub stojącej. 

Zawodnik oddaje 3 strzały próbne oraz 5 strzałów ocenianych.  

Godz. 14.00 zakończenie zawodów. Godzina zakończenia zawodów może ulec zmianie w 

zależności od ilości uczestników. 

 

6. Klasyfikacja: 

- Indywidualna, osobno chłopcy i dziewczęta. W przypadku równej ilości punktów, o miejscu 

zawodnika decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych, wynik serii licząc od ostatniej, następnie 

ilość dziesiątek, dziewiątek itd. aż do ustalenia kolejności.  



- Drużynowa. Do punktacji drużynowej zalicza się wyniki osiągnięte przez 3 najlepszych 

zawodników z danej szkoły.  

W przypadku zdobycia przez drużyny takiej samej liczby pkt. o kolejności w klasyfikacji 

decyduje większa liczba trafionych „10”, „9”, itd.  

 

7. Nagrody: 

- Za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji indywidualnej – medale i dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

- Za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji drużynowej - puchary. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

- W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin. 

- Koszty przejazdów i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

- Koszty organizacji i przeprowadzenia turnieju pokrywają organizatorzy. 

- Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, 

urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy.  

- Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego 

opiekun.  

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość tworzenia koedukacyjnych 

zespołów strzeleckich. 

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, które ogłoszone zostaną 

przed rozpoczęciem strzelań. 

- Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

 


