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-------------------------- PRZEMYŚL 2017-----------------------------

REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ 2017
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Przemyślu i Klub Strzelecki TWIERDZA LOK w Przemyślu
zapraszają:
uczniów i nauczycieli szkół średnich i gimnazjów do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich.
CEL ZAWODÓW:
 Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej
 Doskonalenie umiejętności strzeleckich
 Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie PZSS
 Wyłonienie mistrzów indywidualnych i drużynowych w roku 2017
 Wypełnienie czasu wolnego (pozalekcyjnego) młodzieży szkolnej
ROZGRYWANE KONKURENCJE:
 Strzelanie z karabinu sportowego
 Strzelanie z karabinu pneumatycznego
SKŁAD DRUŻYNY:
- trzech zawodników reprezentujących szkołę – dopuszcza się udział w zawodach większej ilości
drużyn, po uzgodnieniu z organizatorem.
Dopuszcza się możliwość startów indywidualnych.
KLASYFIKACJA:
- na zawodach prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna
- warunki klasyfikacji zostaną podane przed rozpoczęciem zawodów
TERMINY ZAWODÓW DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH






22 lutego
29 marca
26 kwietnia
24 maja
7 czerwca

TERMINY ZAWODÓW DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
 24 lutego
 31 marca
 28 kwietnia
 26 maja
 9 czerwca
UWAGA: Terminy zawodów mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić na bieżąco terminy na stronie
internetowej ZP LOK Przemyśl: www.lokprzemysl.pl
ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ DO:
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Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 40, 37 – 700 Przemyśl
tel. kom. Nr - 516 057 802
strzelnica@lok.przemysl.pl
KONKURENCJE:
 strzelanie z karabinu pneumatycznego
- postawa strzelecka - stojąc
- odległość - 10m
- 30 strzałów ocenianych + 5 próbnych
- czas strzelania – 35 minut łącznie z próbnymi
Tarcza - zmieniana co 5 strzałów w seriach ocenianych
 strzelanie z karabinu sportowego
- postawa strzelecka - leżąc (bez podpórki z możliwością wykorzystania pasa)
- odległość - 50m
- 30 strzałów ocenianych + 5 próbnych
- czas strzelania – 35 minut łącznie z próbnymi
Tarcza - zmieniana co 5 strzałów w seriach ocenianych
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

suma punktów uzyskana przez zawodnika w danej edycji decyduje o kolejności zajętego miejsca,
 suma punktów uzyskanych przez zawodnika w 5 edycjach strzelań decyduje o klasyfikacji generalnej
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
 na wynik zespołu w danej edycji składa się suma punktów uzyskana przez trzech zawodników w
klasyfikacji indywidualnej w rozegranej konkurencji podczas zawodów - zwycięży zespół który uzyska
największą ilość punktów.
 Ligę wygra zespół, który w 5-ciu edycjach uzyska największą ilość punktów.
 Dla Szkół gimnazjalnych - 4 strzelania pneumatycznych i 1 strzelania kulowe
 Dla Szkół średnich - 4 strzelania pneumatycznych i 1 strzelania kulowe
WYRÓŻNIENIA:
Indywidualne:
 Za poszczególne edycje - dyplomy
 Za 5 edycji - dyplomy, medale, puchary (I – III miejsce)
Drużynowo:
 Za 5 edycji - dyplomy, medale, puchary (I – III miejsce)
ZGŁOSZENIA:
 zgłoszenia do poszczególnych edycji będą przyjmowane przez organizatorów zawodów na załączonym
druku.
BROŃ, AMUNICJA
 zabezpiecza organizator zawodów
SPRAWY KOŃCOWE
 wszystkie edycje zawodów będą przeprowadzone w ustalonych terminach, bez względu
na warunki
atmosferyczne.
 uczestnicy zawodów muszą przestrzegać postanowień REGULAMINU STRZELNICY, na której
przeprowadzana będzie dana edycja zawodów.
 organizator zawodów zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu zawodów, o czym zespoły
zostaną poinformowane.
PREZES ZP LOK PRZEMYŚL
Jerzy BIAŁOGŁOWICZ
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REGULAMIN
I RUNDY
SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ 2017
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Przemyślu informuje, że w dniach:
22.02.2017 r. - dla gimnazjów

24.02.2017 r. dla szkół średnich

na strzelnicy pneumatycznej LOK Przemyśl przy ul. Słowackiego 40, zostanie przeprowadzona
I runda Szkolnej Ligi Strzeleckiej 2017r.
Warunkiem udziału w zawodach jest opłacenie w dniu zawodów STARTOWEGO
w wysokości 5 zł / osoba (drużyna – 15 zł).
PROGRAM ZAWODÓW
15.00

-

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

15.15

-

ROZPOCZĘCIE KONKURENCJI STRZELECKICH

18.00

-

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

Informacje w sprawie zawodów można uzyskać pod numerem telefonu: 516 057 802

..............................................................................
Szkoła
Nr start.

Przemyśl, dnia ............... 10.20..r.

ZGŁOSZENIE
do I rundy zawodów „SZKOLNA LIGA STRZELECKA 2017”
NAZWA DRUŻYNY ………………………………………….
Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

ZAPOZNAŁEM SIĘ
Z REGULAMINEM STRZELNICY
(PODPIS)

ROK
URODZENIA

UWAGI

.....................................................
/Kierownik Drużyny, Opiekun/
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