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CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Postanowienia ogólne określają zasady organizacji i przeprowadzenia zawodów
sportowych. Są wykazem informacji i zaleceń dla organizatorów zawodów, zawodników, osób
towarzyszących i sędziów. Regulaminy zawodów są integralną częścią postanowień ogólnych.
Zawody wymienione w zbiorze regulaminów powinny być przeprowadzane w oparciu
o obowiązujące przepisy międzynarodowych federacji strzeleckich (ISSF, IPSC, IDPA, MLAIC,
SASS, itp.)
1. OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA
W SPORCIE STRZELECKIM

Zawody w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa w strzelectwie sportowym
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski juniorów
Akademickie Mistrzostwa Polski
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Mistrzostwa Polski młodzików
Puchary Polski
Finał Pucharu Polski
Zawody klasyfikacyjne
Mistrzostwa Polski na 300 m – konkurencje ISSF
Puchar Prezesa PZSS (eliminacje do FOOM)
Złoty Muszkiet, Złota Krócica i Złoty Rzutek (eliminacje do FOOM)
Mistrzostwa strefowe (eliminacje do FOOM)
Grand Prix Polski juniorów młodszych
Liga Młodzieżowa PZSS
Finał strzelania w sieci
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Ogólnopolskie zawody strzeleckie w ramach konsultacji szkoleniowych kadry
olimpijskiej i narodowej, wyznaczonych na dany rok przez PZSS

System współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym
Cel zawodów:
1. popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa sportowego
2. rozwój strzelectwa sportowego w województwach
3. rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego
4. wieloletni i systematyczny nadzór nad szkoleniem zawodników
5. ocena pracy szkoleniowej w klubach i województwach w oparciu o system
współzawodnictwa.
Wykaz zawodów objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży:
1. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
2. Mistrzostwa Polski Juniorów,
3. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
4. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Zasady obowiązujące w zawodach objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży:
1. Zawodnik może być klasyfikowany tylko raz, w jednej kategorii wiekowej.
2. Polski Związek Strzelectwa Sportowego, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek
klubu sportowego, zaopiniowany przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską,
może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej, bez prawa powrotu
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3.
4.
5.

6.

7.

do niższej kategorii.
Jeżeli liczba zawodników sklasyfikowanych w konkurencji będzie mniejsza od liczby
miejsc punktowanych, to ostatni zawodnik nie otrzymuje punktów.
Do punktacji nie zalicza się konkurencji, w których wystartowało mniej niż sześciu
zawodników.
W przypadku zmiany barw klubowych, w systemie ocen stosuje się (przez dwa lata
od daty zmiany klubu) podział zdobytych punktów między zainteresowanymi klubami
będącymi stronami porozumienia.
Wojewódzkim związkom strzelectwa sportowego i klubom, których zawodnicy nie
mogą startować w zawodach objętych współzawodnictwem z powodu reprezentowania
Polski w oficjalnych zawodach międzynarodowych lub odbywania wyznaczonych przez
Polski Związek Strzelectwa Sportowego przygotowań do tych zawodów, przysługuje
premia punktowa przyznawana na wniosek zainteresowanych.
Liczba konkurencji punktowanych w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kategoria
wiekowa

Maksymalna
liczba konkurencji

młodzik

dwie konkurencje

junior młodszy

dwie konkurencje

junior

trzy konkurencje

młodzieżowiec

trzy konkurencje

8. Do klasyfikacji zalicza się zawody organizowane do 31 października.
9. Prawo do interpretacji wszystkich regulaminów dotyczących współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przysługuje Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży.

Zawody w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa w sporcie strzeleckim
(z wyjątkiem strzelectwa sportowego)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mistrzostwa Polski OPEN
Mistrzostwa Polski w strzelaniu do ruchomej tarczy
Mistrzostwa Polski w strzelectwie dynamicznym
Mistrzostwa Polski w strzelectwie westernowym
Mistrzostwa Polski w strzelectwie czarnoprochowym
Mistrzostwa Polski w strzelectwie długodystansowym
Mistrzostwa Polski Bractw Kurkowych
Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych
Mistrzostwa Polski weteranów
Puchary Polski i Finał Pucharu Polski OPEN
Inne zawody organizowane przez kluby lub związki w tym wszystkie zawody
międzynarodowe (poziomu
III w strzelectwie dynamicznym) i zaliczane
do rankingów zawody ogólnopolskie (poziomu II w strzelectwie dynamicznym)

Zawody w sporcie strzeleckim:
W celu upowszechniania sportu strzeleckiego organizator może opracować własny
regulamin zawodów. Regulamin taki powinien być zatwierdzony przez właściwy terytorialnie
wojewódzki związek strzelectwa sportowego. Regulamin musi zawierać szczegółowe informacje
dotyczące konkurencji, ewentualnie określać szczegółowo warunki rozgrywania zawodów: postawy
strzeleckie, rodzaj i kaliber broni, rodzaj przyrządów celowniczych, odległości strzelania, wymiary
tarcz lub określenie rodzaju celów, liczba strzałów próbnych i ocenianych oraz czas trwania
konkurencji. Organizator może wprowadzić do regulaminu zawodów dowolne, nietypowe,
konkurencje np.: strzelanie z obu rąk, strzelanie z pozycji siedzącej z podpórką, strzelanie z broni
4

krótkiej wyposażonej w przyrządy optyczne, strzelanie do celów ruchomych. Warunkiem
zatwierdzenia takiego regulaminu jest bezwzględne zapewnienie bezpieczeństwa na strzelnicy,
na której mają być przeprowadzone konkurencje zgłoszone przez organizatora.
Za zawody w strzelectwie dynamicznym uważa się takie, które wymagają od zawodnika podczas
strzelania przejścia co najmniej jednego kroku w dowolnym kierunku lub zmiany postawy
strzeleckiej (np. z postawy stojącej do klęczącej, z siedzącej do stojącej, itp.), a na wynik
zawodnika wpływa liczba punktów oraz czas uzyskany na poszczególnych torach.
Zawody weteranów
Zawody weteranów (zawodników wyczynowych, w wieku powyżej 45 lat, którzy zakończyli
karierę sportową) mogą być rozgrywane w konkurencjach o pełnym programie sportowym
lub OPEN.
Organizator zawodów ma prawo do opracowania własnego, szczegółowego regulaminu zawodów.
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2. DYSCYPLINY I KONKURENCJE W STRZELECTWIE SPORTOWYM
W ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZSS:
Lp.

dyscyplina

konkurencje

1.

Strzelanie
z pistoletów

Pistolety i rewolwery małokalibrowe i centralnego
zapłonu oraz pistolety pneumatyczne:
Pdw, Psp, Psz, Pst, Pcz, Ppn

2.

Strzelanie
z karabinów

Karabiny małokalibrowe i dużego kalibru
oraz karabiny pneumatyczne:
Kdw, Ksp, Kst, RT, Kpn

3.

Strzelanie ze strzelb
gładkolufowych

Strzelby gładkolufowe:
Skeet, Trap, Double Trap

W strzelectwie sportowym zawodnicy strzelający w konkurencjach pełnych (ISSF), mogą
startować w jednych zawodach tylko w jednej dyscyplinie strzeleckiej, natomiast zawodnicy
strzelający konkurencje OPEN mogą w jednych zawodach startować we wszystkich dyscyplinach
strzeleckich.
3. KATEGORIE WIEKOWE ZAWODNIKÓW
W STRZELECTWIE SPORTOWYM:
Lp.

kategoria wiekowa

zakres wiekowy

1.

młodziczki i młodzicy

do 15 lat *)

2.

juniorki młodsze i juniorzy młodsi 16 i 17 lat

3.

juniorki i juniorzy

18, 19 i 20 lat
od 21 lat

4.

seniorki i seniorzy
w tym:
młodzieżowcy

5.

weterani

powyżej 45 lat

21, 22 i 23 lata

*) 14 i 15 lat - start w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików objętych systemem współzawodnictwa
dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym.

Wiek zawodników liczy się według roku urodzenia.
Zawodnik może startować w wyższej kategorii wiekowej, z prawem powrotu do właściwej dla
swojego wieku niższej kategorii wiekowej. Przepis ten nie dotyczy zawodów w systemie
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym.
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4. WYKAZ ZAWODÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORII WIEKOWYCH
Młodziczki i młodzicy
• Mistrzostwa Polski młodzików
• Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
• Finał strzelania w sieci
• Liga młodzieżowa PZSS
• Zawody regionalne i klubowe
• Zawody dla wyższych kategorii wiekowych
Juniorki młodsze i juniorzy młodsi
• Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
• Grand Prix Polski
• Puchar Prezesa PZSS
• Złoty Muszkiet, Złota Krócica, Złoty Rzutek
• Mistrzostwa strefowe
• Liga młodzieżowa PZSS
• Finał strzelania w sieci
• Zawody o zasięgu ogólnopolskim
• Zawody regionalne i klubowe
• Zawody dla wyższych kategorii wiekowych
Juniorki i juniorzy
• Mistrzostwa Polski juniorów
• Puchary Polski
• Zawody klasyfikacyjne
• Zawody o zasięgu ogólnopolskim
• Zawody regionalne i klubowe
• Zawody dla wyższych kategorii wiekowych
Seniorki i seniorzy
• Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn
• Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (tylko dla młodzieżowców)
• Puchary Polski
• Finał Pucharu Polski
• Zawody klasyfikacyjne
• Zawody o zasięgu ogólnopolskim
• Zawody regionalne i klubowe
Weterani
Zawody organizowane przez kluby i wojewódzkie związki strzelectwa sportowego.
Kategoria OPEN
• Mistrzostwa Polski (w konkurencjach OPEN mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający
licencję PZSS z wyłączeniem zawodników kadry narodowej oraz biorących udział
w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego).
• Puchary Polski
• Finał Pucharu Polski
• Zawody o zasięgu ogólnopolskim
• Zawody regionalne i klubowe
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5. KONKURENCJE STRZELECKIE W KATEGORIACH WIEKOWYCH
Młodziczki i młodzicy
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

Czas konkurencji - tarcze
papierowe / elektroniczne

1.

Karabin sportowy 40 strzałów leżąc

Ksp 40 l.

40 minut / 35 minut

2.

Karabin sportowy 3 x 10 strzałów

Ksp 3x10

1godz.15 min / 1 godz.

3.

Karabin pneumatyczny 30 strzałów

Kpn 30

45 min. / 40 min.

4.

Pistolet sportowy 30 strzałów – część dokładna

Psp 30 cz. dokł. 5 strzałów – 5 minut

5.

Pistolet sportowy 30 strzałów – część szybka

Psp 30 cz. szyb. 5 x 3 sekundy

6.

Pistolet szybkostrzelny 30 (młodzicy)

Psz 30

3 x 8”, 3 x 6”

7.

Pistolet pneumatyczny 30 strzałów

Ppn 30

45 min./ 40 min.

8.

Skeet 50 rzutków młodziczki

S 50

9.

Skeet 50 rzutków młodzicy

S 50

10.

Trap 50 rzutków młodziczki

T 50

11.

Trap 50 rzutków młodzicy

T 50

12.

Double Trap 60 młodzicy

DT 60
Juniorki młodsze

Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

Czas konkurencji - tarcze
papierowe / elektroniczne

1. Karabin sportowy 60 strzałów leżąc

Ksp 60 l.

1 godzina / 50 minut

2. Karabin sportowy 3 x 20 strzałów

Ksp 3x20

2 godziny / 1 godz. 45 min.

3. Karabin pneumatyczny 40 strzałów

Kpn 40

1 godzina / 50 minut

4. Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów

Psp 30+30

5 strz. dokł. – 5 min., 5 x 3 sek.

5. Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Ppn 40

1 godzina / 50 minut

6. Skeet 75 rzutków

S 75

7. Trap 75 rzutków

T 75
Juniorzy młodsi

Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

Czas konkurencji - tarcze
papierowe / elektroniczne

1. Karabin sportowy 60 strzałów leżąc

Ksp 60 l.

1 godzina / 50 minut

2. Karabin sportowy 3 x 20 strzałów

Ksp 3x20

2 godziny / 1 godz. 45 min.

3. Karabin pneumatyczny 40 strzałów

Kpn 40

1 godzina / 50 minut

4. Pistolet dowolny 40 strzałów

Pdw 40

1 godz.10 min / 1 godz.

5. Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Ppn 40

1 godzina / 50 minut

6. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów

Psz 2x30

Serie 8, 6, 4 sekund

7. Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów

Psp 30+30

5 strz. dokł. – 5 min., 5 x 3 sek.

8. Skeet 75 rzutków

S 75

9. Trap 75 rzutków

T 75

10. Double Trap 90 rzutków

DT 90
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Lp.

Juniorki i seniorki (w tym kategoria młodzieżowa)
Czas konkurencji - tarcze
Pełna nazwa konkurencji
Skrót
papierowe / elektroniczne

1. Karabin sportowy 60 l.

Ksp 60 l.

1 godzina / 50 minut

2. Karabin sportowy 3 x 20 strzałów

Ksp 3x20

2 godziny / 1 godz. 45 min.

3. Karabin sportowy 60 strz. leżąc – 300 m Ksp 60 l.

1 godz. 15 min./ 1 godzina

4. Karabin sportowy 3x20 strz. – 300 m

Ksp 3x20

2 godziny 15 minut / 2 godziny

5. Karabin pneumatyczny 40 strzałów

Kpn 40

1 godzina / 50 minut

6. Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów

Psp 30+30

5 strz. dokł. – 5 min., 5 x 3 sek.

7. Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Ppn 40

1 godzina / 50 minut

8. Skeet 75 rzutków

S 75

9. Trap 75 rzutków

T 75
Juniorzy

Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

Czas konkurencji - tarcze
papierowe / elektroniczne

1. Karabin dowolny 60 strzałów leżąc

Kdw 60 l.

1 godzina / 50 minut

2. Karabin dowolny 3 x 40 strzałów

Kdw 3x40

3 godz.15 min. / 2 godz. 45 min.

3. Karabin pneumatyczny 60 strzałów

Kpn 60

1 godz. 30 min./ 1 godz. 15 min.

4. Pistolet dowolny 60 strzałów

Pdw 60

1 godz. 45 min. / 1 godz.30 min.

5. Pistolet pneumatyczny 60 strzałów

Ppn 60

1 godz. 30 min./ 1 godz. 15 min.

6. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów

Psz 2x30

Serie 8, 6, 4 sekund

7. Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów

Psp 30+30

5 strz. dokł. – 5 min., 5 x 3 sek.

8. Pistolet standardowy 3 x 20 strzałów

Pst 3x20

Serie 150, 20, 10 sek.

9. Skeet 125 rzutków

S 125

10. Trap 125 rzutków

T 125

11. Double Trap 150 rzutków

DT 150

Lp.

Seniorzy (w tym młodzieżowcy)
Czas konkurencji - tarcze
Pełna nazwa konkurencji
Skrót
papierowe / elektroniczne

1. Karabin dowolny 60 strzałów leżąc

Kdw 60 l.

1 godzina / 50 minut

2. Karabin dowolny 3 x 40 strzałów

Kdw 3x40

3 godz.15 min. / 2 godz. 45 min.

3. Karabin dowolny 60 strz. leżąc – 300 m

Kdw 60 l.

1 godzina 30 minut / 1 godzina

4. Karabin dowolny 3x40 strzałów – 300 m Kdw 3x40

3 godz. 30 min. / 3 godziny

5. Karabin standardowy 3x20 strz. – 300 m Kst 3x20

2 godziny 15 minut / 2 godziny

6. Karabin pneumatyczny 60 strzałów

Kpn 60

1 godz. 15 min./ 1 godz. 15 min.

7. Pistolet dowolny 60 strzałów

Pdw 60

1 godz. 45 min. / 1 godz.30 min.

8. Pistolet pneumatyczny 60 strzałów

Ppn 60

1 godz. 30 min./ 1 godz. 15 min.

9. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów

Psz 2x30

Serie 8, 6, 4 sekund

Pst 3x20

Serie 150, 20, 10 sek.

10. Pistolet standard 3 x 20 strzałów
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11. Pistolet centralnego zapłonu 30 + 30 strz. Pcz 30+30
12. Skeet 125 rzutków

S 125

13. Trap 125 rzutków

T 125

14. Double Trap 150 rzutków

DT 150

5 strz. dokł. – 5 min., 5 x 3 sek.

Weterani
Według regulaminów konkurencji pełnych lub open. Organizator zawodów ma prawo
do opracowania własnego, szczegółowego regulaminu zawodów.
Konkurencje OPEN
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

Czas konkurencji - tarcze
papierowe / elektroniczne

1. Karabin dowolny 40 strzałów leżąc

Kdw 40 l.

40 minut / 35 minut

2. Karabin dowolny 3 x 20 strzałów

Kdw 3x20

2 godz. / 1 godz. 45 min.

3. Karabin pneumatyczny 40 strzałów

Kpn 40

1 godzina / 50 minut

4. Pistolet dowolny 40 strzałów

Pdw 40

1 godz.10 min / 1 godz.

5. Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Ppn 40

1 godzina / 50 minut

6. Pistolet sportowy 30 strzałów – część dokładna Psp 30 cz. dokł. 6 x 5 minut
7. Pistolet centralnego zapłonu 30 strz.– cz. dokł. Pcz 30 cz. dokł. 6 x 5 minut
8. Pistolet standardowy 3 x 10 strzałów
9. Skeet 75 rzutków

Pst 3 x 10
S 75

10. Trap 75 rzutków

T 75

11. Double Trap 120 rzutków

DT 120

Lp.

Serie 150, 20, 10 sek.

Konkurencje dynamiczne
Pełna nazwa konkurencji
Skrót

Uwagi

1. Pistolet dynamiczny IPSC

Pipsc

wg IPSC

2. Karabin dynamiczny IPSC m.k.

MRipsc

wg IPSC

2. Karabin dynamiczny IPSC

Kipsc

wg IPSC

3. Strzelba dynamiczna IPSC

Sipsc

wg IPSC

4. Pneumatyczny pistolet dynamiczny

Ppipsc

wg IPSC

5. Pistolet dynamiczny IDPA

Pidpa

wg IDPA

6. Liga Sportera 3 Gun

LS

Liga Sportera

7. Stal Lufka Pistolet

Stp

8. Stal Lufka Strzelba

Sts
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6. KLASY SPORTOWE W STRZELECTWIE SPORTOWYM:
MM
M
I
II
III

mistrzowska międzynarodowa
mistrzowska
pierwsza
druga
trzecia

Zarząd PZSS określa tryb i zasady nadawania oraz normy klas sportowych za wyniki
w poszczególnych konkurencjach strzeleckich.
Klasę sportową nadaje się zawodnikowi, który uzyskał określony wynik sportowy w wybranej
konkurencji strzeleckiej, stanowiący normę klasyfikacyjną, zwaną dalej „normą” (M, I, II, III) lub
zajął określone miejsce (klasy MM, M i I).
Stwierdzenie uzyskania normy następuje na podstawie oficjalnych komunikatów klasyfikacyjnych
zawodów.
Klasy sportowe nadają:
a) PZSS – klasy: pierwszą, mistrzowską i mistrzowską międzynarodową
b) wojewódzkie związki strzelectwa sportowego – klasy: trzecią i drugą
Zawody sportowe, na których można uzyskać normy na klasy sportowe:
Klasa Mistrzowska Międzynarodowa
przyznawana za zajęte miejsce w klasyfikacji indywidualnej podczas:
• Igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Pucharów Świata, mistrzostw Europy (konkurencje
ISSF) – miejsca 1-8
• Mistrzostw świata i Europy juniorów –(konkurencje ISSF) – miejsca 1-3
Klasa Mistrzowska
przyznawana za zajęte miejsce w klasyfikacji indywidualnej podczas:
• Mistrzostw świata i Europy juniorów – (konkurencje ISSF) miejsca 4-8
• Uniwersjady, Akademickich mistrzostw świata, CISM (konkurencje ISSF) – miejsca 1-6
i rezultat równy minimum normy wynikowej na klasę I
• Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw
Polski Juniorów – miejsce I i rezultat równy minimum normy wynikowej na klasę I
przyznawana za uzyskanie normy wynikowej podczas:
• Igrzysk olimpijskich,
• Mistrzostw świata,
• Pucharów Świata i finału Pucharu Świata,
• Mistrzostw Europy,
• Zawodów międzynarodowych (wyznaczonych przez PZSS na dany rok),
• Mistrzostw Polski,
• Pucharów Polski i finału Pucharu Polski,
• Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
• Grand Prix Polski juniorów młodszych,
• Pucharu Prezesa PZSS,
• Zawodów o Złoty Muszkiet, Złotą Krócicę
• Ogólnopolskich zawodów strzeleckich, w ramach konsultacji szkoleniowych kadry
olimpijskiej i narodowej, wyznaczonych przez PZSS.
Klasa pierwsza
przyznawana za zajęte miejsce w klasyfikacji indywidualnej podczas:
• Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Grand Prix Polski juniorów młodszych –
miejsce I
przyznawana za uzyskanie normy wynikowej podczas:
• Zawodów wymienionych dla klasy mistrzowskiej,
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Klasy druga i trzecia
za uzyskanie normy wynikowej podczas:
• Zawodów wymienionych dla wyższych klas,
• Zawodów regionalnych, okręgowych i innych, nie ujętych w kalendarzu zawodów
sportowych PZSS, przeprowadzanych zgodnie z przepisami ISSF i regulaminami
zatwierdzonymi przez wojewódzkie związki strzelectwa sportowego, obsługiwanymi przez
sędziów w składzie wyznaczonym przez kolegium sędziów właściwego terytorialnie
wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego.
Informacja o przyznanych klasach sportowych
1. PZSS raz w roku sporządza wykaz zawodników, którym przyznano klasy sportowe MM, M
i pierwszą z określeniem terminu ważności.
2. PZSS wydaje zaświadczenia o przyznaniu klasy sportowej MM, M i pierwszej.
Zaświadczenie wydawane jest na wniosek zainteresowanego. Wniosek o wydanie
zaświadczenia powinien zawierać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nazwę klubu
sportowego, datę i miejsce rozegrania zawodów sportowych, uzyskany wynik sportowy.
3. Wojewódzkie związki strzelectwa sportowego, sporządzają wykaz zawodników, którym
przyznano klasy drugą i trzecią.
4. Klasy sportowe zachowują ważność od dnia uzyskania normy do końca następnego roku
kalendarzowego.
Ewidencja klas sportowych
1. Polski Związek Strzelectwa Sportowego prowadzi imienny wykaz zawodników, którym
przyznano klasy sportowe MM, M i pierwszą
2. Wojewódzkie związki strzelectwa sportowego, w ramach zasięgu administracyjnego,
prowadzą imienne wykazy zawodników, którym przyznano klasy sportowe.
3. Kluby sportowe prowadzą imienne wykazy członków klubu, którym przyznano klasy
sportowe.

7. REKORDY – EWIDENCJA I ZASADY USTANAWIANIA
W strzelectwie sportowym notowane są rekordy indywidualne i zespołowe.
• Olimpijskie (indywidualne, w konkurencji podstawowej i finale),
• Świata (indywidualne, w konkurencji podstawowej i finale oraz zespołowe, stanowiące sumę
wyników konkurencji podstawowej trzech zawodników),
• Europy (indywidualne, w konkurencji podstawowej i finale oraz zespołowe, stanowiące sumę
wyników konkurencji podstawowej trzech zawodników),
• Polski (indywidualne, w konkurencji podstawowej i finale oraz zespołowe, stanowiące sumę
wyników konkurencji podstawowej trzech zawodników),
Ewidencję wyników rekordowych prowadzi kolegium sędziów PZSS.
Rekord zespołowy może ustanowić zgłoszona oficjalnie reprezentacja składająca się z trzech
zawodników.
Rekordy Polski (indywidualne i zespołowe) ustanawia się w następujących kategoriach wiekowych:
• kobiet i mężczyzn
• juniorek i juniorów
• juniorek młodszych i juniorów młodszych (tylko indywidualne)
• młodziczek i młodzików (tylko indywidualne).
Rekordy mogą być ustanawiane podczas następujących zawodów:
• Rekordy olimpijskie – podczas igrzysk olimpijskich,
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• Rekordy świata – podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Pucharów Świata
i mistrzostw Europy,
• Rekordy Europy – podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Pucharów Świata
i mistrzostw Europy,
• Rekordy Polski – podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Pucharów Świata
i mistrzostw Europy, zawodów międzynarodowych (wyznaczonych przez PZSS), mistrzostw
Polski, Pucharów Polski i finału Pucharu Polski, finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
Grand Prix Polski juniorów młodszych, Pucharu Prezesa PZSS, zawodów o Złoty Muszkiet,
Złotą Krócice i Złoty Rzutek oraz ogólnopolskich zawodów strzeleckich w ramach konsultacji
szkoleniowych kadry olimpijskiej i narodowej, wyznaczonych na dany rok przez PZSS
Jeżeli zawodnik ustanawia rezultat równy lub wyższy od rekordu Polski, strzelając w wyższej
kategorii wiekowej, to ustanowiony rekord zalicza się także w jego kategorii wiekowej.
Warunkiem uznania Rekordu Polski, podczas wymienionych zawodów krajowych, jest
przeprowadzenie zawodów zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Wymagany jest także nadzór
delegata technicznego KS PZSS i zatwierdzony przez Kolegium Sędziów PZSS zespół sędziowski.
8. ZASADY UDZIAŁU ZAWODNIKÓW W ZAWODACH KRAJOWYCH
1. Udział zawodników w krajowych zawodach strzeleckich określają szczegółowe regulaminy
zawodów.
2. Organizator zawodów może wprowadzać ograniczenia dotyczące liczby startujących
zawodników lub wymóg posiadania odpowiedniej klasy sportowej. Organizator zobowiązany
jest powiadomić o tym zainteresowane kluby i podać powody wprowadzenia obostrzeń.
3. W przypadku znacznej liczby zawodników zgłoszonych do udziału w zawodach w strzelaniu
do rzutków, organizator zawodów może zdecydować o ograniczeniu liczby startujących
w drugim dniu rozgrywania konkurencji. Ograniczenia mogą dotyczyć wszystkich kategorii
wiekowych i konkurencji. Decyzję o ograniczeniu liczby startujących w drugim dniu
rozgrywania konkurencji organizator może podjąć podczas konferencji technicznej przed
zawodami. Podczas konferencji należy określić jaki procent trafionych rzutków upoważnia
do kontynuowania zawodów w drugim dniu.
4. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy klubów zrzeszonych w Polskim Związku
Strzelectwa Sportowego, posiadający ważną licencję PZSS.
5. Organizator zawodów może dopuścić do udziału zawodników zagranicznych.
6. W przypadku zawodów strzelectwa dynamicznego, zawodnik musi spełniać dodatkowe
wymagania przewidziane przez przepisy poszczególnych konkurencji.
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9. ORGANIZACJA ZAWODÓW
1. Organizację zawodów zlecanych przez PZSS powierza się klubom, których możliwości
techniczne i organizacyjne oraz położenie zapewniają najkorzystniejsze warunki udziału
ekipom klubowym, i przeprowadzenia rywalizacji.
2. Podejmując decyzję o miejscu rozegrania zawodów, prezydium zarządu PZSS uwzględnia
konieczność podtrzymania aktywności organizacyjnej regionów strzeleckich oraz koszty
przyjazdu zawodników, zakwaterowania, wyżywienia, itp.
3. Organizatorów zawodów wyznacza się jednocześnie z opracowaniem rocznego planu
organizacyjno-szkoleniowego.
4. Do obowiązków organizatora zawodów należy opracowanie i przesłanie do biura PZSS, nie
później niż 30 dni przed zawodami, programu zawodów i harmonogramu strzelania.
Program zawodów powinien zawierać informację o:
• terminie i miejscu zawodów,
• możliwościach i kosztach zakwaterowania,
• terminie nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
• terminie nadsyłania zgłoszeń imiennych,
• miejscu i terminie konferencji technicznej,
• programie godzinowym zawodów - harmonogramie strzelania,
• czasie i miejscu organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia, wręczania nagród
i wyróżnień,
• czasie i miejscu imprez towarzyszących.
Organizator zawodów zobowiązany jest przygotować strzelnice zgodnie z przepisami odpowiedniej
federacji międzynarodowej, zapewnić sprzęt pomiarowy. W przypadku braku tarcz elektronicznych
organizator zawodów powinien zapewnić sędziom kalibromierze lub czytniki elektroniczne.
Obowiązkiem każdego organizatora i kolegium sędziów wojewódzkiego związku strzelectwa
sportowego jest:
• powołanie sędziów w niezbędnej liczbie oraz przysłanie wykazu sędziów pełniących
funkcje kierownicze w zawodach, oraz opisów torów (w przypadku strzelectwa
dynamicznego), na załączonym druku, do Kolegium Sędziów Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego, w celu akceptacji, nie później niż 14 dni przed zawodami.
• rezerwacja noclegów dla sędziów przyjezdnych,
• przeprowadzenie konferencji technicznej, pod przewodnictwem delegata technicznego
kolegium sędziów PZSS, który między innymi podejmuje decyzje o dopuszczeniu
zawodnika do rywalizacji, bądź skreśleniu z listy startowej.
• nadzór nad przebiegiem zawodów, zgodnym z programem i przestrzeganiem przepisów
strzelania,
• opracowanie komunikatu końcowego zawodów,
• przekazanie egzemplarza komunikatu i jego elektronicznej wersji do PZSS.
Skreślenie zawodnika z listy startowej następuje w przypadku:
• niezgodności zgłoszenia z postanowieniami ogólnymi i regulaminem zawodów,
• braku ważnej licencji zawodniczej PZSS,
• prawomocnie orzeczonej karencji lub dyskwalifikacji.
Organizator zawodów pod patronatem PZSS, który nie wywiąże się z obowiązków organizacyjnych
i nie zapewni funkcjonowania sekcji kontroli broni i wyposażenia, może na wniosek KS PZSS
zostać ukarany karą do 1000 zł.
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Przed zawodami w konkurencjach kulowych i pneumatycznych nie ma obowiązku przeprowadzania
treningów.
Przed zawodami w strzelaniu do rzutków przeprowadza się trening.
Obowiązkiem organizatora zawodów jest wskazanie dla klubu zgłaszającego się do udziału
w zawodach, możliwości i lokalizacji zakwaterowania.
Zgłoszenia imienne zawodników do konkurencji należy przedkładać wyłącznie na drukach, które
można pobrać ze strony internetowej organizatora lub PZSS, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
Za zgłoszenie zawodników po w/w terminie będzie pobierana opłata w wysokości 50% startowego
za każdą konkurencję.
Odwołanie zawodnika bez obowiązku uiszczenia opłaty startowej może nastąpić najpóźniej 3 dni
przed rozpoczęciem zawodów, po tym terminie będzie pobierana opłata w wysokości 50%
startowego za każdą konkurencję, w której zawodnik był zgłoszony.
10. KOSZTY ORGANIZACYJNE I UCZESTNICTWA W ZAWODACH
1. Koszty organizacyjne wszystkich zawodów krajowych i mistrzostw Polski pokrywa
bezpośredni organizator ze środków uzyskanych z opłat startowych lub innych wpływów.
2. PZSS ponosi koszty wykonania medali na mistrzostwa Polski.
3. PZSS pokrywa koszty delegacji delegata technicznego KS PZSS, powołanego na zawody
w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa w strzelectwie sportowym
4. Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących pokrywają kluby sportowe.
5. Wysokość opłaty startowej w zawodach organizowanych na zlecenie PZSS określa zarząd
PZSS.
6. Środki uzyskane z tytułu opłaty startowej i innych źródeł, przeznacza się na pokrycie kosztów
organizacyjnych zawodów.
11. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
(obowiązki klubów uczestniczących w zawodach organizowanych przez PZSS)
1. Udział przedstawiciela ekipy klubowej w konferencjach technicznych, na których między
innymi odbywa się ostateczna weryfikacja listy startowej zawodników, korekta programu
zawodów.
2. Przestrzeganie przez członków ekip klubowych przepisów strzeleckich, regulaminów
zawodów, przepisów porządkowych oraz ogólnie pojętej dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.
3. Poddanie się kontroli broni i ubiorów sportowych.
4. Przestrzeganie przepisów ISSF dotyczących ubiorów zawodniczek i zawodników oraz osób
towarzyszących przebywających na obiektach sportowych podczas zawodów i ceremonii.
5. Udział w ceremoniach otwarcia i zakończenia zawodów.
6. Poddanie się, na wezwanie sędziego głównego zawodów, kontroli stosowania środków
niedozwolonych.
7. Poddanie się weryfikacji uprawnień do uczestnictwa w zawodach.
8. Czynności kontrolne wykonują sędziowie.
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12. PROTESTY I REKLAMACJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przy składaniu protestów i reklamacji obowiązują przepisy międzynarodowe i regulaminy
zawodów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Na zawodach krajowych delegat techniczny PZSS przejmuje obowiązki przewodniczącego
komisji odwoławczej (Jury d'Appel).
Podczas odprawy technicznej, spośród przedstawicieli klubów, wybiera się trzech członków
jury. Osoby te powinny posiadać licencję sędziego strzelectwa sportowego.
Decyzje Komisji Klasyfikacyjnej dotyczące wartości przestrzelin lub liczby strzałów w tarczy
są ostateczne i nie można się od nich odwołać.
Jury ma obowiązek przyjmowania i rozpatrywania bezpośrednich reklamacji i oficjalnych
protestów.
W przypadku braku zgody z decyzją jury, sprawa sporna może być przedstawiona
do rozpatrzenia przez Jury d’Appel. Decyzja Jury d’Appel jest ostateczna.
13. TYTUŁY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

1.

W zawodach centralnych PZSS, jeżeli regulaminy szczegółowe nie przewidują inaczej,
zastosowanie mają następujące zasady wyróżniania:
• We wszystkich konkurencjach mistrzostw Polski, we wszystkich kategoriach wiekowych,
zawodnikom zajmującym pierwsze miejsce przyznaje się tytuł „MISTRZ POLSKI”,
zawodnikom zajmującym drugie miejsce nadaje się tytuł „WICEMISTRZ POLSKI”.
• Tytułami i medalami w klasyfikacji indywidualnej wyróżnia się zawodników podczas:
1. Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn, pod warunkiem, że w rywalizacji
uczestniczy nie mniej niż 8 startujących w dyscyplinie karabin i pistolet oraz
6 w dyscyplinie strzelba gładkolufowa w poszczególnych konkurencjach.
2. Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski juniorów, finału
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, pod warunkiem, że w rywalizacji
uczestniczy nie mniej niż 6 startujących.
• W przypadku braku wymaganej minimalnej liczby startujących w danej konkurencji
na odpowiednich mistrzostwach Polski jest ona rozgrywana jako Grand Prix.
• Medalami w klasyfikacji zespołowej i tytułem „MISTRZ POLSKI”, bądź odpowiednio
„WICEMISTRZ POLSKI” wyróżnia się kluby wystawiające trzy osobowe zespoły
podczas mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn.
• Medale są przydzielane przy udziale nie mniej niż czterech zespołów.
• Dyplomem i pucharem w klasyfikacji zespołowej i tytułem „MISTRZ POLSKI”, bądź
odpowiednio „WICEMISTRZ POLSKI” wyróżnia się kluby wystawiające trzy osobowe
zespoły podczas mistrzostw Polski juniorów.
• Kluby mogą zgłaszać zespoły składające się z trzech zawodników w każdej programowej
konkurencji.
• Dopuszcza się wyróżnienia zawodników dyplomami zarówno w klasyfikacji
indywidualnej, jak i zespołowej.
14. ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU SĘDZIOWSKIEGO

1.

Przy organizacji zawodów centralnych, zleconych przez PZSS obowiązują następujące zasady
wyznaczania składu sędziowskiego:
• sędziów funkcyjnych strzelnicy i biura obliczeń zawodów, na wniosek bezpośredniego
organizatora, wyznacza kolegium sędziów właściwego terytorialnie wojewódzkiego
związku strzelectwa sportowego
• w odniesieniu do sędziów pełniących podczas zawodów funkcje kierownicze organizator
zobowiązany jest zwrócić się do kolegium sędziów PZSS o delegowanie sędziów lub
akceptację podanej przez siebie propozycji.
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2.

Sędziowskie funkcje kierownicze podczas zawodów:
• sędzia główny zawodów,
• przewodniczący komisji klasyfikacyjnej,
• sędziowie główni strzelań (konkurencji),
• kierownik sekcji kontroli broni i wyposażenia
• kierownicy torów
3. Pozostałe funkcje sędziowskie:
• sędziowie stanowiskowi
• sędziowie tarczowi
• sędziowie biura obliczeń
• sędziowie klasyfikacyjni
• sędziowie sekcji kontroli broni i wyposażenia

4. Koszty delegacji delegata technicznego kolegium sędziów PZSS na zawodach nie zaliczanych
do ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa PZSS, pokrywa organizator zawodów.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść postanowień ogólnych, a także przepisy poszczególnych regulaminów mogą być
zmienione lub uzupełnione przez zarząd PZSS. Zmiany i uzupełnienia obowiązują
po opublikowaniu na stronie PZSS, nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia zawodów.
2. Prawo interpretacji postanowień ogólnych i regulaminów szczegółowych przysługuje
prezydium zarządu PZSS, a w sprawach dotyczących sędziów - kolegium sędziów PZSS.
3. Do zbioru regulaminów należą dodatkowe dokumenty, zawierające ustalenia obowiązujące
w bieżącym roku: kalendarz organizacyjno-szkoleniowy, instrukcja o wynagrodzeniach
sędziów, wzory formularzy zgłoszenia do zawodów, zgłoszenia protestu, zgłoszenia zespołu
do mistrzostw Polski, aneksy dotyczące wysokości opłaty startowej oraz normy na klasy
sportowe.
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CZĘŚĆ - II
REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE
KALENDARZA ZAWODÓW SPORTOWYCH PZSS
Cele zawodów
•
•
•
•

W mistrzostwach Polski, wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski we wszystkich
kategoriach wiekowych, sprawdzenie aktualnego poziomu sportowego zawodników
po cyklu zawodów poprzedzających mistrzostwa.
W zawodach o Puchar Polski, stworzenie możliwości oceny poziomu sportowego
zawodników przygotowujących się do startów w zawodach wyższej rangi, uzyskania
uprawnień do startu w finale Pucharu Polski.
W zawodach klasyfikacyjnych, stworzenie możliwości oceny poziomu sportowego
zawodników przygotowujących się do startów w zawodach wyższej rangi.
Propagowanie strzelectwa sportowego.

Organizatorzy bezpośredni zawodów
•
•

•

Organizatorami bezpośrednimi zawodów są kluby sportowe wyznaczone przez PZSS
w roku kalendarzowym.
W przypadku zawodów „Puchar Prezesa PZSS” oraz „Złoty Muszkiet, Złota Krócica,
i Złoty Rzutek” organizatorem jest:
a) Klub sportowy - organizator zawodów finałowych OOM jest organizatorem
zawodów o „Puchar Prezesa PZSS”.
b) Klub sportowy, który był organizatorem finału OOM jest w następnym roku
kalendarzowym organizatorem zawodów o „Złoty Muszkiet, Złotą Krócicę i Złoty
Rzutek”
Organizatorami Strefowych Mistrzostw Młodzików i Mistrzostw strefowych są kluby
wyłonione drogą uzgodnień między klubami lub związkami wojewódzkimi.

Termin zawodów
•

Terminy przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz sportowy PZSS.

Zasady organizacji zawodów
•
•
•

Wszystkie zawody kalendarza sportowego PZSS przeprowadza się zgodnie z regulaminem
zawodów i przepisami międzynarodowymi.
Podczas wszystkich zawodów obowiązują ustalenia „Postanowień ogólnych”.
W sprawach nieobjętych zbiorem regulaminów PZSS, obowiązują ustalenia podjęte podczas
konferencji technicznej.
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1. MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET I MĘŻCZYZN
Organizator
Klub lub inna organizacja sportowa, która została zatwierdzona w obowiązującym kalendarzu
sportowym PZSS
Konkurencje rozgrywane podczas zawodów:
Kobiety
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

1. Karabin sportowy 60 strzałów leżąc

Ksp 60 l.

2. Karabin sportowy 3 x 20 strzałów

Ksp 3x20

3. Karabin pneumatyczny 40 strzałów

Kpn 40

4. Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów

Psp 30+30

5. Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Ppn 40

6. Skeet 75 rzutków

S 75

7. Trap 75 rzutków

T 75

Mężczyźni
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

1. Karabin dowolny 60 strzałów leżąc

Kdw 60 l.

2. Karabin dowolny 3 x 40 strzałów

Kdw 3x40

3. Karabin pneumatyczny 60 strzałów

Kpn 60

4. Pistolet dowolny 60 strzałów

Pdw 60

5. Pistolet pneumatyczny 60 strzałów

Ppn 60

6. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów

Psz 2x30

7. Pistolet centralnego zapłonu 30+30 strz.

Pcz 30+30

8. Pistolet standardowy 3 x 20 strzałów

Pst 3x20

9. Skeet 125 rzutków

S 125

10. Trap 125 rzutków

T 125

11. Double Trap 150 rzutków

DT 150

Konkurencje open
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

1. Karabin dowolny 40 strzałów leżąc

Kdw 40 l.

2. Karabin dowolny 3 x 20 strzałów

Kdw 3x20

3. Karabin pneumatyczny 40 strzałów

Kpn 40

4. Pistolet dowolny 40 strzałów

Pdw 40

5. Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Ppn 40

6. Pistolet sportowy 30 strzałów – część dokładna

Psp 30 cz. dokł.

7. Pistolet centralnego zapłonu 30 strz.–cz. dokł.

Pcz 30 cz. dokł.

8. Pistolet standardowy 3 x 10 strzałów

Pst 3 x 10
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9. Skeet 75 rzutków

S 75

10. Trap 75 rzutków

T 75

11. Double Trap 120 rzutków

DT 120

Uczestnictwo
•
•

•

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy – mężczyźni i kobiety w nieograniczonej
liczbie. W szczególnych przypadkach organizator może ograniczyć liczbę startujących
w poszczególnych konkurencjach ujawniając zasady kwalifikacji do udziału w zawodach.
W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy od poprzednich
Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn startowali co najmniej raz, i zostali sklasyfikowani
w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa sportowego, ujętych
w zbiorze regulaminów PZSS (dotyczy każdej konkurencji). W szczególnych przypadkach
dyrektor sportowy może wyrazić zgodę na udział w mistrzostwach zawodniczki/zawodnika
niespełniającego powyższego kryterium.
W Mistrzostwach Polski w konkurencjach open mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający
ważną licencję PZSS, z wyłączeniem zawodników kadry narodowej oraz biorących udział
w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego.

Klasyfikacja
•
•

Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną i zespołową (klub może
reprezentować jeden 3-osobowy zespół w każdej konkurencji programowej).
Podczas Mistrzostw Polski OPEN nie prowadzi się klasyfikacji zespołowej.

Nagrody i wyróżnienia
•
•
•
•
•

Zawodnikom zajmującym pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej
w każdej konkurencji programowej przyznaje się tytuł „Mistrz Polski”, a za miejsce drugie
nadaje się tytuł „Wicemistrz Polski”.
Za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej zawodnicy otrzymują
medale, za miejsca I-VIII – dyplomy.
Tytułami i medalami w klasyfikacji indywidualnej wyróżnia się zawodniczki/zawodników
pod warunkiem, że w rywalizacji uczestniczy nie mniej niż 8 startujących w dyscyplinie
karabin i pistolet oraz 6 w dyscyplinie strzelba w poszczególnych konkurencjach.
W przypadku braku wymaganej minimalnej liczby zawodniczek/zawodników w danej
konkurencji jest ona rozgrywana jako Grand Prix.
Organizator zawodów może przyznać wyróżnionym zawodnikom upominki.

Zasady finansowania
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty
zakwaterowania, wyżywienia i inne) – pokrywają organizacje delegujące.

przejazdów,

Różne
•
•
•
•

Podczas mistrzostw Polski we wszystkich konkurencjach olimpijskich przeprowadza się
strzelanie finałowe.
Podczas mistrzostw Polski w konkurencjach open nie przeprowadza się finałów.
Organizator może wprowadzić do programu zawodów własne konkurencje finałowe, które
będą traktowane jako dodatkowe strzelanie.
Podczas mistrzostw Polski open nie stosuje się dziesiętnej oceny wartości strzałów.
W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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2. MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI
Organizator
Klub lub inna organizacja sportowa, która została zatwierdzona w obowiązującym
kalendarzu sportowym PZSS
Konkurencje rozgrywane podczas zawodów, objęte punktacją w ramach współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży:
Kobiety
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

1. Karabin sportowy 3 x 20 strzałów

Ksp 3x20

2. Karabin pneumatyczny 40 strzałów

Kpn 40

3. Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów

Psp 30+30

4. Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Ppn 40

5. Skeet 75 rzutków

S 75

6. Trap 75 rzutków

T 75

Mężczyźni
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

1. Karabin dowolny 60 strzałów leżąc

Kdw 60 l.

2. Karabin dowolny 3 x 40 strzałów

Kdw 3x40

3. Karabin pneumatyczny 60 strzałów

Kpn 60

4. Pistolet dowolny 60 strzałów

Pdw 60

5. Pistolet pneumatyczny 60 strzałów

Ppn 60

6. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów

Psz 2x30

7. Skeet 125 rzutków

S 125

8. Trap 125 rzutków

T 125

9. Double Trap 150 rzutków

DT 150

Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski rozgrywane są, poza punktacją, konkurencje
nieolimpijskie:
Kobiety:
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

1. Karabin sportowy 60 strzałów leżąc

Skrót
Ksp 60 l.

Uczestnictwo
•

•

W młodzieżowych mistrzostwach Polski mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy
w wieku 21-23 lata, którzy od poprzednich Młodzieżowych Mistrzostw Polski startowali
co najmniej raz, i zostali sklasyfikowani w zawodach objętych ogólnopolskim systemem
współzawodnictwa sportowego, ujętych w zbiorze regulaminów PZSS i w każdej
konkurencji programowej, w której są zgłoszeni do startu, uzyskali normę minimum trzeciej
klasy sportowej.
Zgłoszenia weryfikuje organizator zawodów. W sprawach spornych organizator podejmuje
decyzję w porozumieniu z PZSS, a o swojej decyzji informuje zainteresowane kluby.
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Zasady przeprowadzenia zawodów
•
•
•

Młodzieżowe mistrzostwa Polski przeprowadza się zgodnie z przepisami ISSF, PZSS oraz
ustaleniami dotyczącymi ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży.
Podczas zawodów można używać broni różnych typów, sprawnej technicznie, zgodnej
z przepisami technicznymi dotyczącymi parametrów broni przewidzianej do konkurencji.
Macierzyste organizacje strzeleckie zaopatrują zawodników w broń i amunicję.

Klasyfikacja
•
•
•

Podczas młodzieżowych mistrzostw Polski prowadzi się klasyfikację indywidualną
we wszystkich programowych konkurencjach, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn
oraz punktację za zajęte miejsca służącą do oceny klubów i województw.
Jeżeli w konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników będzie mniejsza od liczby
miejsc punktowanych, to ostatni zawodnik nie otrzymuje regulaminowych punktów
Do punktacji nie zalicza się konkurencji, w których wystartowało mniej niż sześciu
zawodników.

Punktacja
Seniorzy
1.
Karabin dowolny 60 leżąc, 50 m
2.
Karabin dowolny 3 x 40, 50 m
3.
Karabin pneumatyczny 60, 10 m
4.
Pistolet dowolny 60, 50 m
5.
Pistolet pneumatyczny 60, 10 m
Seniorki
1.
Karabin sportowy 3 x 20, 50 m
2.
Karabin pneumatyczny 40, 10 m
3.
Pistolet sportowy 30 + 30, 25 m
4.
Pistolet pneumatyczny 40, 10 m
Lokata

1

2

3

4

5

6

7

8

Punkty

25

21

18

16

14

12

10

8

Seniorzy
1. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30, 25 m
2. Trap 125
3. Skeet 125
4. Double Trap 150
Seniorki
1. Trap 75
2. Skeet 75
Lokata

1

2

3

4

5

6

Punkty

25

21

18

16

14

12
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Nagrody i wyróżnienia
•
•
•
•
•

Zawodnikom zajmującym pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej w każdej
konkurencji programowej przyznaje się tytuł – „Młodzieżowy Mistrz Polski”, a za miejsce
drugie nadaje się tytuł „Młodzieżowy Wicemistrz Polski”.
Za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymują medale, a za miejsca I-VIII – dyplomy.
Za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji ogólnej, województwa i kluby otrzymują dyplomy.
Tytułami i medalami w klasyfikacji indywidualnej wyróżnia się zawodniczki/zawodników
pod warunkiem, że w rywalizacji uczestniczy nie mniej niż 6 startujących w danej
konkurencji.
W przypadku braku wymaganej minimalnej liczby zawodniczek/zawodników w danej
konkurencji jest ona rozgrywana jako Grand Prix.

Zasady finansowania
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
Koszty uczestnictwa zawodników i niezbędnych osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) – pokrywają organizacje delegujące.

Różne
•
•

Zawodnicy i zawodniczki mogą startować maksymalne w trzech konkurencjach.
W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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3. MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
Organizator
Klub lub inna organizacja sportowa, która została zatwierdzona w obowiązującym
kalendarzu sportowym PZSS
Konkurencje rozgrywane podczas zawodów:
Juniorki
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

1. Karabin sportowy 60 strzałów leżąc

Ksp 60 l.

2. Karabin sportowy 3 x 20 strzałów

Ksp 3x20

3. Karabin pneumatyczny 40 strzałów

Kpn 40

4. Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów

Psp 30+30

5. Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Ppn 40

6. Skeet 75 rzutków

S 75

7. Trap 75 rzutków

T 75

Juniorzy
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

1. Karabin dowolny 60 strzałów leżąc

Kdw 60 l.

2. Karabin dowolny 3 x 40 strzałów

Kdw 3x40

3. Karabin pneumatyczny 60 strzałów

Kpn 60

4. Pistolet dowolny 60 strzałów

Pdw 60

5. Pistolet pneumatyczny 60 strzałów

Ppn 60

6. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów

Psz 2x30

7. Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów

Psp 30+30

8. Skeet 125 rzutków

S 125

9. Trap 125 rzutków

T 125

10. Double Trap 150 rzutków

DT 150

Uczestnictwo
•

•

W mistrzostwach Polski juniorów mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki w wieku
do 20 lat, którzy od poprzednich Mistrzostw Polski juniorów startowali co najmniej raz,
i zostali sklasyfikowani, w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa
sportowego, ujętych w zbiorze regulaminów PZSS oraz w każdej konkurencji programowej,
w której są zgłoszeni do startu, uzyskali normę minimum trzeciej klasy sportowej.
Zgłoszenia weryfikuje organizator zawodów. W sprawach spornych organizator podejmuje
decyzję w porozumieniu z PZSS, a o swojej decyzji informuje zainteresowane kluby.

Zasady przeprowadzenia zawodów
•
•
•

Mistrzostwa Polski juniorów przeprowadza się zgodnie z przepisami ISSF, PZSS oraz
ustaleniami dotyczącymi ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Podczas zawodów można używać broni różnych typów, technicznie sprawnej, zgodnej
z przepisami technicznymi dotyczącymi parametrów broni przewidzianej dla konkurencji.
Macierzyste organizacje strzeleckie zaopatrują zawodników w broń i amunicję.
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Klasyfikacja
•
•

Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną oraz zespołową (klub
reprezentuje jeden 3-osobowy zespół w danej konkurencji).
Województwom i klubom sportowym przyznawane są punkty za zajęte przez ich
reprezentantów miejsca, które stanowią podstawę do ustalenia ich pozycji w ramach
rywalizacji w ogólnopolskim systemie sportu dzieci i młodzieży.

Punktacja
Juniorzy
1. Karabin dowolny 60 leżąc, 50 m
2. Karabin dowolny 3 x 40, 50 m
3. Karabin pneumatyczny 60, 10 m
4. Pistolet dowolny 60, 50 m
5. Pistolet pneumatyczny 60, 10 m
Juniorki
1. Karabin sportowy 3 x 20, 50 m
2. Karabin pneumatyczny 40, 10 m
3. Pistolet sportowy 30 + 30, 25 m
4. Pistolet pneumatyczny 40, 10 m
Lokata

1

2

3

4

5

6

7

8

9-11

12-16

Punkty

15

12

10

8

7

6

5

4

3

2

Juniorzy
1. Pistolet sportowy 30 + 30, 25 m
2. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30, 25 m
3. Trap 125
4. Skeet 125
5. Double Trap 150
Juniorki
1. Karabin sportowy 60 leżąc, 50 m
2. Trap 75
3. Skeet 75
Lokata

1

2

3

4

5

6

7

8

Punkty

15

12

10

8

7

6

5

4

Nagrody i wyróżnienia
•
•
•
•
•
•

Zawodnikom zajmującym w każdej konkurencji programowej pierwsze miejsce
w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej przyznaje się tytuł „Mistrz Polski Juniorów”,
a za miejsce drugie nadaje się tytuł „Wicemistrz Polski Juniorów”.
Za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują medale,
a za zajęcie miejsc I-VIII – dyplomy
Za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji zespołowej zespół otrzymuje pucharek i dyplom.
Za zajęcie miejsc I-VI w punktacji wojewódzkiej i klubowej przyznaje się dyplomy.
Tytułami i medalami w klasyfikacji indywidualnej wyróżnia się zawodniczki/zawodników
pod warunkiem, że w rywalizacji uczestniczy nie mniej niż 6 startujących w danej
konkurencji.
W przypadku braku wymaganej minimalnej liczby zawodniczek/zawodników w danej
konkurencji jest ona rozgrywana jako Grand Prix.
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Zasady finansowania
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
Koszty uczestnictwa zawodników i niezbędnych osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) – pokrywają organizacje delegujące.

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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4. AKADAMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
Organizator
Klub lub inna organizacja sportowa, która została zatwierdzona w obowiązującym kalendarzu
sportowym PZSS.
Konkurencje rozgrywane podczas zawodów
Kobiety
L.p. Pełna nazwa konkurencji
1.
Karabin sportowy 60 strzałów leżąc
2.
Karabin sportowy 3x20 strzałów
3.
Karabin pneumatyczny 40 strzałów
4.
Pistolet sportowy 30+30 strzałów
5.
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Skrót
Ksp 60 l.
Ksp 3x20
Kpn 40
Psp 30+30
Ppn 40

Mężczyźni
L.p. Pełna nazwa konkurencji
1.
Karabin dowolny 60 strzałów leżąc
2.
Karabin dowolny 3x40 strzałów
3.
Karabin pneumatyczny 60 strzałów
4.
Pistolet dowolny 60 strzałów
5.
Pistolet pneumatyczny 60 strzałów

Skrót
Kdw 60 l.
Kdw 3x40
Kpn 60
Pdw 60
Ppn 60

Uczestnictwo
W Akademickich Mistrzostwach Polski mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną
przynależność klubową, w tym:
• pełnoletni studenci do ukończenia 28. roku życia (osoby urodzone po 30.09),
• pełnoletni słuchacze Kolegiów Nauczycielskich do ukończenia 28. roku życia (osoby ur. po
30.09),
• uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku),
• etatowi pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej tytuł
zawodowy magistra – zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, minimum
3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Mistrzostw,
• absolwenci, którzy zakończyli studia w danym roku akademickim – do końca tego roku
akademickiego (dotyczy absolwentów, których ostatni semestr nauki rozpoczął się w danym
roku akademickim).
W Akademickich Mistrzostwach Polski nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz
uczestnicy studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do AMP jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących
oryginałów dokumentów:
• ważna legitymacja AZS,
• certyfikat przynależności akademickiej, wg wzoru na aktualny rok akademicki,
wygenerowany w systemie e-Madzia, odpowiedni dla poszczególnych grup
uczestników Akademickich Mistrzostw Polski (student/ pracownik),
• ważna licencja PZSS; dla studentów strzelających wyłącznie konkurencje
pneumatyczne wymagana jest tylko “Licencja PZSS do strzelań pneumatycznych”
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Zasady przeprowadzenia zawodów
Akademickie Mistrzostwa Polski przeprowadza się w oparciu o przepisy ISSF (2017-2020), PZSS
oraz Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Podczas zawodów można używać
technicznie sprawnej broni różnych typów, zgodnej z przepisami technicznymi dotyczącymi
parametrów przewidzianych dla konkurencji. Macierzyste organizacje strzeleckie zaopatrują
zawodników w broń i amunicję.
Klasyfikacja
Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną oraz uczelnianą.
Klasyfikację uczelnianą sporządza się po wszystkich konkurencjach.
Punktacja:
Lokata

1

2

3

4

5

6

7

8

Punkty

9

7

6

5

4

3

2

1

Nagrody i wyróżnienia
•
•
•
•
•
•
•
•

Zawodnikom zajmującym pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej w każdej
konkurencji programowej przyznaje się tytuł „Akademickiego Mistrza Polski”, a za miejsce
drugie nadaje się tytuł „Akademickiego Wicemistrza Polski”.
Uczelni zajmującej pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej po wszystkich konkurencjach
przyznaje się tytuł „Akademickiego Mistrza Polski”.
Za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują medale oraz
dyplomy.
Za zajęcie IV – VIII miejsca w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują dyplomy.
Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji uczelnianej Uczelnia otrzymuje puchar oraz dyplom.
Za zajęcie II – VIII miejsca w klasyfikacji uczelnianej Uczelnie otrzymują dyplomy.
Po zakończeniu zawodów do Uczelni wysyłane zostają listy gratulacyjne wraz z zajętymi
przez ich studentów miejscami.
Organizator zawodów może przyznać medalistom dodatkowe nagrody rzeczowe.

Zasady finansowania
Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (opłata startowa, przejazd,
zakwaterowanie, wyżywienie i inne) pokrywają organizacje delegujące.
Różne
•
•
•

Podczas Akademickich Mistrzostw Polski strzelania finałowe przeprowadza się tylko
w konkurencjach pneumatycznych.
Dziesiętną ocenę wartości strzałów stosuje się tylko do konkurencji pneumatycznych.
W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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5. FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY
Cel Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)
•
•

popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży.
wyłanianie talentów w strzelectwie sportowym i tworzenie szerokiego zaplecza starszej
kategorii wiekowej.

Organizator zawodów eliminacyjnych do Finału OOM
•

kluby, które podejmą się ich organizacji

Organizator Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
•

województwo, wytypowane przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu
i Turystyki
Termin i miejsce zawodów w poszczególnych rodzajach strzelania: z karabinów i pistoletów oraz
do rzutków – ustalane są w aktualnym kalendarzu sportowym PZSS, w porozumieniu
z Departamentem Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Konkurencje zawodów finałowych OOM w strzelectwie sportowym:
Juniorki młodsze
Lp.
Pełna nazwa konkurencji

Skrót

1.

Karabin sportowy 60 strzałów leżąc

Ksp 60 l.

2.

Karabin sportowy 3 x 20 strzałów

Ksp 3x20

3.

Karabin pneumatyczny 40 strzałów

Kpn 40

4.

Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów

Psp 30+30

5.

Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Ppn 40

6.

Skeet 75 rzutków

S 75

7.

Trap 75 rzutków

T 75

Juniorzy młodsi
Lp.
Pełna nazwa konkurencji

Skrót

1.

Karabin sportowy 60 strzałów leżąc

Ksp 60 l.

2.

Karabin sportowy 3 x 20 strzałów

Ksp 3x20

3.

Karabin pneumatyczny 40 strzałów

Kpn 40

4.

Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Ppn 40

5.

Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów

Psz 2x30

6.

Pistolet dowolny 40 strzałów

Pdw 40

7.

Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów

Psp 30+30

8.

Skeet 100 rzutków (50+50)

S 100

9.

Trap 100 rzutków (50+50)

T 100

10. Double Trap 90 rzutków

DT 90

Zasady uczestnictwa i kwalifikacji do zawodów finałowych OOM
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w strzelectwie ma przebieg etapowy.
Obejmuje zawody eliminacyjne i zawody finałowe.
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Do zawodów eliminacyjnych zalicza się:
1.
Zawody o Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
2.
Zawody o Złoty Muszkiet, Złotą Krócicę i Złoty Rzutek,
3.
Mistrzostwa strefowe juniorów młodszych rozgrywane we wszystkich konkurencjach
w czterech strefach po cztery województwa:
• podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie
• łódzkie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie
• opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
• zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.
W finale OOM może uczestniczyć młodzież w wieku 16-17 lat oraz najbardziej uzdolnieni
młodzicy w wieku 15 lat, zgłoszeni do udziału w zawodach zgodnie z regulaminem
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Wybrane konkurencje muszą być wymienione w ostatecznym zgłoszeniu do zawodów.
Kwalifikacje do udziału w finale OOM uzyskuje:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

6 zawodników zajmujących miejsca 1-6 w końcowej klasyfikacji, w konkurencjach
rozgrywanych w ramach zawodów o Puchar Prezesa PZSS,
6 zawodników zajmujących miejsca 1-6 w końcowej klasyfikacji, w konkurencjach
rozgrywanych w ramach zawodów o Złoty Muszkiet, Złotą Krócicę i Złoty Rzutek,
12 zawodników sklasyfikowanych poniżej zawodników wymienionych w punktach 1. i 2.,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki sportowe w zawodach eliminacyjnych.
Zawodnik, który uzyskał kwalifikację do udziału w zawodach finałowych OOM może
startować w kolejnych zawodach eliminacyjnych zachowując prawo do nagród i wyróżnień
oraz możliwość zdobywania punktów dla zespołu. W kolejnych zawodach eliminacyjnych,
podczas kwalifikowania do finału OOM nie uwzględnia się rezultatów zawodników, którzy
wcześniej uzyskali kwalifikację w konkurencji.
W konkurencjach, w których zawodnicy będą prezentować szczególnie wysoki poziom
sportowy, prawo startu w finale OOM może uzyskać większa liczba zawodników, jednak
łączna liczba startujących we wszystkich konkurencjach nie może przekroczyć liczby
określonej przez MSiT.
W terminie dwóch tygodni po zakończeniu zawodów eliminacyjnych, PZSS opublikuje
ostateczną listę zawodników uprawnionych do startu w zawodach finałowych OOM.

Liczba uczestników zawodów finałowych OOM i osób towarzyszących jest określona przez
MSiT.
Uwagi uzupełniające dotyczące kwalifikacji do finału OOM
1. W przypadku uzyskania przez zawodnika 3 lub 4 kwalifikacji do udziału w zawodach
finałowych OOM, zawodnik, w ramach rywalizacji klubów i województw, ma prawo
wystartować tylko w 2 konkurencjach wskazanych w zgłoszeniu do zawodów.
2. Zwolnienie jednego lub więcej miejsc startowych w każdej konkurencji jest równoznaczne
z uzupełnieniem listy startowej o zawodnika następnego w klasyfikacji, tak by liczba
mających prawo zdobywania punktów w rywalizacji, w każdej konkurencji, wynosiła 24
zawodników, o ile nie zachodzą okoliczności opisane w zasadach kwalifikowania do finału
OOM.
3. PZSS opublikuje ostateczną listę zawodników do startu w finale OOM na dwa tygodnie przed
terminem zawodów, uwzględniając wstępne zgłoszenia i listę rankingową najlepszych
zawodników w konkurencjach.
4. Województwa, uwzględniając opublikowaną przez PZSS listę uprawnionych do startu
w zawodach finałowych OOM, przesyłają ostateczne zgłoszenie swoich reprezentacji na adres
bezpośredniego organizatora zawodów.
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Zasady przeprowadzenia finału OOM
1.

Finał OOM przeprowadza się zgodnie z przepisami ISSF, PZSS i regulaminem zawodów
finałowych OOM, prowadząc klasyfikację indywidualną, klubową i wojewódzką.

Klasyfikacja
1.

W finale OOM, w każdej konkurencji programowej, prowadzi się klasyfikację indywidualną
zawodników.
Województwom i klubom sportowym przyznaje się punkty stosownie do miejsc zajętych
w klasyfikacji przez ich reprezentantów. Punkty stanowią podstawę do ustalenia miejsca
zajmowanego przez województwo i klub w rywalizacji, w systemie ogólnopolskiego
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

2.

Punktacja
Juniorzy młodsi
1.
Karabin sportowy 60 leżąc, 50 m
2.
Karabin sportowy 3 x 20, 50 m
3.
Karabin pneumatyczny 40, 10 m
4.
Pistolet dowolny 40, 50 m
5.
Pistolet pneumatyczny 40, 10 m
Juniorki młodsze
1.
Karabin sportowy 3 x 20, 50 m
2.
Karabin pneumatyczny 40, 10 m
3.
Pistolet sportowy 30 + 30, 25 m
4.
Pistolet pneumatyczny 40, 10 m
Lokata

1

2

3

4-6

Punkty

9

7

6

5

7 - 10 11 - 14 15 - 19 20 - 24
4

3

2

1

Juniorzy młodsi
1. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30, 25 m
2. Pistolet sportowy 30 + 30, 25 m
3. Trap 75
4. Skeet 75
5. Double Trap 120
Juniorki młodsze
1. Karabin sportowy 60 leżąc, 50 m
2. Trap 75
3. Skeet 75
Lokata

1

2

3

4-6

Punkty

9

7

6

5

7 - 10 11 - 14 15 - 16
4

3

2

Kolejność miejsc zawodników od 1 do 24 ustala się na podstawie klasyfikacji w konkurencji
indywidualnej, podobnie jak określana jest kolejność miejsc od 1. do 8. w przepisach ISSF.
Wyróżnienia
•
•
•

Za zajęcie pierwszego miejsca przyznaje się tytuł „Mistrz Olimpiady Młodzieży”
Za zajęcie drugiego miejsca - tytuł „Wicemistrz Olimpiady Młodzieży”
Za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymują medale.
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•
•
•

Za zajęcie miejsc I-VIII zawodnicy otrzymują dyplomy.
Za zajęcie miejsc I-VI w punktacji wojewódzkiej i klubowej przyznaje się dyplomy.
Tytułami i medalami w klasyfikacji indywidualnej wyróżnia się zawodniczki/zawodników
pod warunkiem, że w rywalizacji uczestniczy nie mniej niż 6 startujących w danej
konkurencji.

Koszty uczestnictwa
1.

Koszt zakwaterowania i wyżywienia zawodników zakwalifikowanych do udziału
w zawodach finałowych OOM ponosi Ministerstwo Sportu i Turystyki.
MSiT pokrywa także koszty zakwaterowania i wyżywienia osób towarzyszących
zawodnikom, zgodnie z limitem przyznanych miejsc.
Koszty organizacji zawodów finałowych OOM pokrywane są ze środków finansowych
MSiT według odrębnych ustaleń.

2.
3.

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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6. MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW
Cel zawodów
•
•

popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży.
wyłanianie najlepszych zawodników w strzelectwie sportowym i tworzenie szerokiego
zaplecza starszej kategorii wiekowej.

Uczestnictwo
• młodziczki i młodzicy w wieku do 15 lat
Termin zawodów
•

Termin zawodów określa się w corocznym kalendarzu sportowym PZSS

Program zawodów
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

1.

Karabin sportowy 40 strzałów leżąc

Ksp 40 l.

2.

Karabin sportowy 3 x 10 strzałów

Ksp 3x10

3.

Karabin pneumatyczny 30 strzałów

Kpn 30

4.

Pistolet sportowy 30 strzałów – część dokładna

Psp 30 cz. dokł.

5.

Pistolet sportowy 30 strzałów – część szybka

Psp 30 cz. szyb.

6.

Pistolet szybkostrzelny 30 (młodzicy)

Psz 30

7.

Pistolet pneumatyczny 30 strzałów

Ppn 30

8.

Skeet 50 rzutków młodziczki

S 50

9.

Skeet 50 rzutków młodzicy

S 50

10. Trap 50 rzutków młodziczki

T 50

11. Trap 50 rzutków młodzicy

T 50

12

DT 60

Double Trap 60 młodzicy

Schemat rozgrywania konkurencji skeet młodzików.
1

2

3

4

5

6

7

dD

dmdm

dmd

dmmd

mdm

mdmd

dmD

d – pojedynczy rzutek z dużej budki,
m – pojedynczy rzutek z małej budki,
D – dublet z małej i dużej budki.
Klasyfikacja
Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną.
Nagrody i wyróżnienia
•

Zawodnikom zajmującym pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej w każdej
konkurencji programowej przyznaje się tytuł „Mistrz Polski Młodzików”, a za miejsce
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•
•

drugie nadaje się tytuł „Wicemistrz Polski Młodzików”.
Za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują medale,
za miejsca I-VIII – dyplomy.
Organizator zawodów może przyznać wyróżnionym zawodnikom upominki.

Zasady finansowania
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty
zakwaterowania, wyżywienia i inne) – pokrywają organizacje delegujące.

przejazdów,

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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7. ZAWODY O PUCHAR POLSKI
Organizator
•

Klub lub inna organizacja sportowa, która została wytypowana w obowiązującym
kalendarzu sportowym PZSS

Termin i miejsce zawodów
•
•

Zawody o Puchar Polski w strzelaniu z karabinu, pistoletu i do rzutków określane
są rokrocznie w kalendarzu sportowym PZSS.
Zawody oznaczane kolejno jako I, II i III runda Pucharu Polski są zawodami
kwalifikującymi do udziału w finale Pucharu Polski.

Program zawodów
•

Program obejmuje konkurencje przewidywane w programie mistrzostw Polski kobiet
i mężczyzn oraz mistrzostw Polski juniorów.

Uczestnictwo
•
•
•

Zawody rozgrywane są w kategoriach wiekowych seniorów i juniorów oraz OPEN.
Do udziału w poszczególnych rundach Pucharu Polski kluby sportowe lub inne organizacje
mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę zawodników o poziomie przygotowania sportowego
odpowiadającym randze zawodów.
Podczas zawodów o Puchar Polski we wszystkich konkurencjach olimpijskich
przeprowadza się strzelanie finałowe.

Zasady finansowania
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
Koszty uczestnictwa zawodników i niezbędnych osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają organizacje delegujące.

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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8. FINAŁ PUCHARU POLSKI
Cel
•
•

Wyłonienie zwycięzcy Finału Pucharu Polski w każdej konkurencji objętej regulaminem
PZSS
Wyłonienie klubowego zwycięzcy Finału Pucharu Polski na podstawie łącznej punktacji
w kategoriach seniorów i juniorów w każdej dyscyplinie

Organizator
•

Klub lub inna organizacja sportowa, która została zatwierdzona w obowiązującym
kalendarzu sportowym PZSS

Termin i miejsce zawodów
•

Termin i miejsce określane są rokrocznie w kalendarzu sportowym PZSS.

Program zawodów
•
•

Program zawodów obejmuje konkurencje jak w rundach Pucharu Polski w kategorii
seniorek, seniorów, juniorek, juniorów.
Finał Pucharu Polski jest rozgrywany w kategoriach seniorów i juniorów w klasyfikacji
indywidualnej i zespołowej w każdej dyscyplinie. W klasyfikacji zespołowej o zwycięstwie
decyduje suma punktów uzyskanych podczas Finału Pucharu Polski przez seniorów
i juniorów jednego klubu w danej dyscyplinie.
Punktacja obowiązująca w klasyfikacji klubowej:
Lokata

1

2

3

4

5

6

7

8

Punkty

9

7

6

5

4

3

2

1

Uczestnictwo
•

Uprawnienia startowe otrzymują wszyscy zawodnicy punktujący w Rundach Pucharu Polski

Punktacja obowiązująca podczas rund Pucharu Polski
•

za wynik:
1 pkt.
za wynik odpowiadający normie wynikowej na klasę pierwszą w kategorii
seniorów
10 pkt. za wynik odpowiadający normie wynikowej na klasę pierwszą w kategorii
juniorów
• W przypadku uzyskania rezultatu wyższego lub niższego od norm wynikowych na klasy
sportowe, za każdy wynik przyznaje się odpowiednio więcej lub mniej punktów umownych.
• Jeżeli, z racji reprezentowania kraju na zawodach zagranicznych, zawodnik nie może
startować w rundzie Pucharu Polski, przyznawane mu są punkty za wynik, jaki uzyskał
na tych zawodach.
Po rozegraniu wszystkich rund kwalifikacyjnych Pucharu Polski, trener KN PZSS przesyła
zainteresowanym klubom sportowym wykazy zawodników uprawnionych do udziału w Finale
Pucharu Polski.
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System kwalifikacji do Finału Pucharu Polski w konkurencjach OPEN
Do Finału Pucharu Polski OPEN kwalifikują się zawodnicy, którzy w co najmniej jednej
konkurencji uzyskają w zawodach rund Pucharu Polski OPEN oraz w Mistrzostwach Polski OPEN:
3 razy wynik na III normę
lub
2 razy wynik na II normę
lub
1 raz wynik na I normę.
Obowiązują normy zawarte w Tabeli I
Uzyskanie kwalifikacji w dowolnej konkurencji rozgrywanej w systemie rund Pucharu Polski
OPEN upoważnia do startu we wszystkich konkurencjach Finału Pucharu Polski OPEN.
TABELA I. Normy kwalifikujące do startu w Finale Pucharu Polski OPEN.
Konkurencja
Norma I Norma II Norma III
1 Psp 30 d.
250
225
275
2 Pcz 30 d.
250
225
275
3 Pst 3x10
270
257
245
4 Pdw 40
325
300
345
5 Ppn 40
345
320
360
6 Kdw 40
360
340
380
7 Kdw 3x20
530
500
560
8 Kpn 40
380
360
340
W konkurencjach Skeet 75, Trap 75 i Double Trap 120 awans uzyskują zawodnicy, którzy
od ostatnich zawodów Finału Pucharu Polski OPEN wzięli udział przynajmniej raz w zawodach
w niniejszym zbiorze regulaminów.
Podczas Finału Pucharu Polski OPEN nie przeprowadza się finałów. Tytuł Zwycięzcy Finału
Pucharu Polski OPEN uzyskuje się po zakończeniu podstawowej konkurencji. Organizator może
wprowadzić do programu zawodów własne konkurencje finałowe, które będą traktowane jako
dodatkowe strzelanie.
Podczas Finału Pucharu Polski OPEN nie stosuje się dziesiętnej oceny wartości strzałów.
Wyróżnienia
•
•
•
•
•

Za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji zawodnicy zdobywają tytuł „Zwycięzcy
Finału Pucharu Polski” i puchar.
Za zajęcie miejsc I-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.
Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji zespołowej w danej dyscyplinie zwycięzca
otrzymuje puchar
Za zajęcie miejsc I-III zespoły otrzymują dyplomy
Organizator może przyznać wyróżnionym nagrody rzeczowe

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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9. KLUBOWY MISTRZ POLSKI
Cel klasyfikacji
wyłonienie najlepszego klubu sportowego w roku w poszczególnych blokach konkurencji:
1.
2.
3.

w strzelaniu karabinowym,
w strzelaniu pistoletowym,
w strzelaniu ze strzelby gładkolufowej.

Klubowym Mistrzem Polski, w poszczególnych rodzajach strzelania, zostaje klub sportowy,
którego zawodnicy uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów z następujących zawodów:
1.
2.
3.
4.

Mistrzostwa Polski młodzików
Grand Prix juniorów młodszych
Mistrzostwa Polski juniorów.
Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn.

Punktacja
Lokata

1

2

3

4

5

6

7

8

Punkty

9

7

6

5

4

3

2

1
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Klasyfikacja końcowa
•
•

Na ostatnich Mistrzostwach Polski ogłaszana jest klasyfikacja końcowa Klubowego
Mistrza Polski
Przy równej punktacji końcowej zespołów o kolejności miejsc decydują kolejno: liczba
zdobytych medali złotych, srebrnych i brązowych podczas mistrzostw Polski i Grand Prix
juniorów młodszych

Wyróżnienia
•
•
•

Zwycięzca otrzymuje nagrodę rzeczową
Za zajęcie I-III miejsca kluby otrzymują okolicznościowe puchary.
Za zajęcie I-VIII miejsca kluby otrzymują dyplomy.

Finansowanie
•

PZSS pokrywa koszt okolicznościowych pucharów i nagrody rzeczowej.

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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10.

ZAWODY KLASYFIKACYJNE

Cel zawodów
•

Zawody stanowią istotny element procesu szkolenia, a wyniki uzyskiwane przez
sportowców podczas tych zawodów wpływają na powołania do reprezentacji kraju
na zawody zagraniczne i zawody rangi mistrzowskiej.

Organizator zawodów
•

Klub sportowy wyznaczony przez PZSS

Termin i miejsce zawodów
•

Termin i miejsce zawodów określane są w kalendarzu sportowym PZSS.

Program zawodów
•
•
•

Konkurencje rozgrywane podczas mistrzostw Polski kobiet, mężczyzn, juniorek i juniorów.
W każdej konkurencji olimpijskiej rozgrywany jest finał.
W przypadku gdy program zawodów obejmuje tylko strzelanie pneumatyczne, każdą
konkurencję rozgrywa się dwukrotne. Zaleca się przeprowadzenie finału po rozegraniu
pierwszej konkurencji.

Uczestnictwo
Nieograniczona liczba zawodników w każdej konkurencji.
Koszty uczestnictwa
•
•

Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają organizacje delegujące.
Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator bezpośredni ze środków uzyskanych
z opłaty startowej.

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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11.

PUCHAR PREZESA PZSS

Cel zawodów
•
•
•
•

Wyłonienie zawodników do udziału w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Wyłonienie najlepszego klubu w klasyfikacji juniorów młodszych i juniorek młodszych.
Ocena poziomu sportowego zawodników.
Zdobywanie klas sportowych.

Organizator zawodów
•

Organizatorem zawodów o Puchar Prezesa PZSS jest klub sportowy lub związek, w którym
odbędą się zawody finałowe OOM.

Program zawodów
•

konkurencje objęte programem zawodów finałowych OOM.

Uczestnictwo
•
•

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku do 17 lat.
Zawodnik może startować w jednej dyscyplinie we wszystkich
konkurencjach.

rozgrywanych

Klasyfikacja
•
•

Przeprowadza się klasyfikację indywidualną i klubową.
W celu wyłonienia najlepszego klubu w grupie dziewcząt i chłopców sumuje się punkty
zdobyte przez zawodników, oddzielnie w konkurencjach juniorów młodszych i juniorek
młodszych.

Punktacja
•
•

Zasady punktacji jak w finale OOM
Uprawnienia do startu w zawodach finałowych OOM uzyskuje sześciu zawodników
w każdej konkurencji.

Wyróżnienia
•
•
•

Za zajęcie miejsc I-VI w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują dyplomy.
Za zajęcie I. miejsca w klasyfikacji klubowej, w grupie chłopców i dziewcząt kluby
otrzymują puchary.
Za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji klubowej, w grupie dziewcząt i chłopców, kluby
otrzymują dyplomy.

Zasady finansowania
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych
z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają organizacje delegujące.

Różne
•
•

W zawodach obowiązują przepisy ISSF i regulaminy PZSS.
W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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12.

ZŁOTY MUSZKIET, ZŁOTA KRÓCICA, ZŁOTY RZUTEK.

Cel zawodów
•
•
•
•

Wyłonienie zawodników do udziału w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Wyłonienie najlepszego klubu w strzelaniu z karabinu, pistoletu i do rzutków.
Ocena poziomu sportowego zawodników.
Zdobywanie klas sportowych.

Organizator zawodów
•

Organizatorem zawodów jest klub sportowy lub związek, który przeprowadził zawody
finałowe OOM w roku poprzednim.

Termin zawodów
•

Termin zawodów określa się w kalendarzu sportowym PZSS

Uczestnictwo
•
•

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku do 17 lat.
Zawodnik może startować w jednej dyscyplinie we wszystkich
konkurencjach.

rozgrywanych

Klasyfikacja
•
•

Prowadzi się klasyfikację indywidualną i klubową.
W celu wyłonienia najlepszego klubu w strzelaniu z karabinu, pistoletu i ze strzelby
gładkolufowej, sumuje się punkty zdobyte przez zawodników, oddzielnie w konkurencjach
karabinowych, pistoletowych i w strzelaniu ze strzelby gładkolufowej.

Punktacja
•
•

Zasady punktacji jak w finale OOM.
Uprawnienia do startu w zawodach finałowych OOM uzyskuje sześciu zawodników
w każdej konkurencji.

Wyróżnienia
•
•
•

Za zajęcie miejsc I-VI w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują dyplomy.
Za zajęcie I. miejsca w klasyfikacji klubowej, w strzelaniu z karabinu, pistoletu i ze strzelby
gladkolufowej kluby otrzymują puchary.
Za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji klubowej w strzelaniu z karabinu, pistoletu
i ze strzelby gladkolufowej kluby otrzymują dyplomy.

Zasady finansowania
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych
z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają organizacje delegujące.

Różne
•
•

Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy ISSF i regulaminy PZSS.
W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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13.

MISTRZOSTWA STREFOWE

Cel zawodów
•

umożliwienie zawodnikom podnoszenia poziomu sportowego

Uczestnictwo
•

Zawody przeprowadza się w następujących kategoriach wiekowych:
1.
2.
3.

•

Juniorki i juniorzy,
Juniorki młodsze i juniorzy młodsi,
Młodziczki i młodzicy.

Mistrzostwa strefowe są dla juniorek młodszych i juniorów młodszych eliminacjami
do udziału w zawodach finałowych OOM i rozgrywane są zgodnie z regulaminem finału
OOM.

Termin zawodów
•

Termin zawodów określa się w kalendarzu sportowym PZSS

Program zawodów
•

Podczas mistrzostw strefowych rozgrywa się konkurencje przewidziane dla odpowiednich
kategorii wiekowych.

Zasady finansowania
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych
z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają organizacje delegujące.

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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14.

GRAND PRIX POLSKI juniorów młodszych

Cel zawodów
•
•
•

Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży.
Umożliwienie startu najlepszych zawodników we wszystkich konkurencjach strzeleckich.
Ocena przygotowania sportowego zawodników i zawodniczek w kategorii wiekowej junior
młodszy.

Organizator zawodów
•

Organizatorem zawodów jest klub sportowy, organizator Finału OOM.

Termin i miejsce zawodów
•
•

Termin i miejsce zawodów, w poszczególnych rodzajach strzelania, są takie same jak termin
i miejsce zawodów finałowych OOM i określone w aktualnym kalendarzu sportowym
PZSS.
Konkurencje Grand Prix Polski juniorów młodszych są takie same jak w zawodach
finałowych OOM.

Uczestnictwo
•
•
•
•

Do udziału w zawodach, w każdej konkurencji programowej, kluby mogą zgłaszać
nieograniczoną liczbę zawodniczek i zawodników w wieku do 17 lat, którzy startowali
w „Pucharze Prezesa”, „Złotym Muszkiecie, Krócicy i Rzutku” lub eliminacjach
Zawodnicy i zawodniczki mogą startować w jednej dyscyplinie.
Od uczestników wymagany jest poziom przygotowania sportowego odpowiadający randze
zawodów Finału OOM.
Bezpośredni organizator zawodów, po uzgodnieniu z PZSS, musi powiadomić
zainteresowane kluby o wprowadzonych ograniczeniach dotyczących liczby startujących
podając ich przyczyny.

Klasyfikacja
•

W Grand Prix Polski juniorów młodszych prowadzona jest klasyfikacja indywidualna
oddzielnie dla zawodników i zawodniczek, w każdej konkurencji programowej zawodów.

Wyróżnienia
•
•

Za zajęcie I-III miejsca zawodnicy otrzymują medale.
Za zajęcie I-VI miejsca zawodnicy otrzymują dyplomy.

Zasady finansowania
•
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych
z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają organizacje delegujące.
Koszty uczestnictwa zawodników zakwalifikowanych do finału OOM pokrywa
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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15.

LIGA MŁODZIEŻOWA PZSS DO 17 LAT

Liga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie
popularyzować współzawodnictwo dzieci i młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.
Postanowienia ogólne
•
•
•

Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby. Zespół może liczyć więcej osób (z jednego klubu)
i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jeden zespół w każdej
konkurencji. Do danej rozgrywki wystawia 3 osobową drużynę.

Zasady rozgrywania zawodów
•

Konkurencje i ilość strzałów
Karabin pneumatyczny
Pistolet pneumatyczny

40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia
•
•
•

Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza zespół przed I Rundą
kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata
technicznego PZSS przed rozpoczęciem zawodów
Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
Udział w Lidze Młodzieżowej PZSS jest bezpłatny.

Przebieg rund kwalifikacyjnych.
Dwie rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach
ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.
•

Pierwsza runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.
Przed rozpoczęciem zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego
strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych
w ramach zawodów.

•

Druga runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
Przed rozpoczęciem zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego
strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych
w ramach zawodów.
Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze
PZSS. Na wynik składa się suma rezultatów uzyskanych przez trzech zgłoszonych
zawodników.

Kwalifikacje do rundy finałowej
Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów w pistolecie
i osiem w karabinie. Decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów
zespołu, liczy się lepszy wynik).
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Finał Ligi Młodzieżowej PZSS
Osiem zespołów zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:
I.
Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2;
w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
G1: A1; B2; C1; D2
G2: A2; B1; C2; D1
Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej
grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
G1: 1,2,3,4
G2: 1,2,3,4
Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka
polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnej drużyny z tym samym
numerem.
Zasady meczy kwalifikacyjnych:
15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty
(2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla
zawodnika)
II.
Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.
Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal;
drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
Zasady meczy finałowych:
8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
Prezentacja
2 minuty przygotowanie i strzały próbne
20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów
za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów
za przegrany strzał)
Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio
(ocena w dziesiętnych)
Strzelnica podczas rozgrywania finału
• Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
• Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice
z wynikami.

(ekrany)

Postanowienia końcowe
Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone
modyfikacje.
W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi
Młodzieżowej PZSS jest Dział Szkolenia PZSS.
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16.

STRZELANIE W SIECI

Korespondencyjne zawody w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej dla juniorów
młodszych i młodzików w karabinie i w pistolecie
Cel zawodów
•
•
•
•
•

Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego na wszystkich strzelnicach w kraju.
Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad fair play.
Możliwość rywalizacji zawodników strzelectwa sportowego.
Sprawdzenie się zawodników w niecodziennej formie rywalizacji.
Możliwość sprawdzenia aktualnej formy zawodników w warunkach zbliżonych
do startowych.

Termin i miejsce zawodów
•
•
•

Strzelanie odbywa się w terminach wcześniej ustalonych przez organizatora
Wszystkie konkurencje rozgrywane są na strzelnicach macierzystych startujących
zawodników.
Dopuszcza się odbycie strzelania w tygodniu, w ciągu którego jest wyznaczony dzień
zawodów.

Organizator zawodów
Bezpośrednim organizatorem i koordynatorem realizacji projektu “Strzelanie w sieci”, pod
patronatem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego są trenerzy rekomendowani przez PZSS.
Uczestnictwo
W zawodach mogą brać udział juniorzy młodsi i juniorki młodsze w konkurencjach:
Kpn 40 juniorów młodszych
Kpn 40 juniorek młodszych
Ppn 40 juniorów młodszych
Ppn 40 juniorek młodszych
oraz młodziczki i młodzicy następujących konkurencjach:
Kpn 30 młodziczek
Kpn 30 młodzików
Ppn 30 młodziczek
Ppn 30 młodzików
Opłaty, zgłoszenia i przesyłanie wyników
Udział w zawodach jest bezpłatny. Zgłoszenia do zawodów wraz z wynikami z pierwszego
strzelania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zawody_strzeleckie@interia.pl, a wszelkie
uwagi na adres organizatora
Wzór szablonów dla konkurencji Kpn 40 i Ppn 40 juniorki młodsze i juniorzy młodsi oraz Kpn 30
i Ppn 30 młodziczki i młodzicy (wyniki należy zapisać i przesyłać w arkuszach EXCEL)
lp

Nazwisko
i imię

Rok ur.

klub

1

2

3

4

Razem

Uwagi

1
2

lp Nazwisko i imię Rok ur. klub

1

1
2
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2

3

Razem

Uwagi

Szczegóły dotyczące przesyłania komunikatów podaje organizator przed rozpoczęciem każdego
nowego cyklu zawodów „strzelanie w sieci”.
Klasyfikacja i regulamin konkurencji
• Zawody są rozgrywane w oparciu o przepisy ISSF, regulaminy PZSS oraz zgodnie
z regulaminem zawodów.
• Zawodnicy sami oceniają swoje tarcze. Ostateczny wynik po zweryfikowaniu przez trenera
zostaje przesłany drogą elektroniczną na właściwy adres, pod wynikami podpisuje się trener
odpowiedzialny za strzelanie w danym klubie
• Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie po wpłynięciu
do organizatora wszystkich wyników (do godziny 20.00 w poniedziałek po dniu, w którym
odbyło się strzelanie). Komunikaty po terminie nie będą uwzględniane w danym strzelaniu.
• Komunikat po każdym strzelaniu będzie publikowany na stronie Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego w ciągu tygodnia po danym terminie strzelania.
• Komunikat będzie zawierał pojedyncze strzelanie i arkusz zbiorczy.
• Komunikat końcowy zostanie podany po ostatniej rundzie strzelania i klasyfikacja końcowa
będzie decydowała o wejściu do finału „Strzelania w sieci”. O zajętym miejscu zadecyduje
suma punktów z czterech najlepszych rund korespondencyjnych. W przypadku uzyskania
jednakowych wyników przez startujących zawodników, decyduje zasada najwyższej
ostatniej (przedostatniej itd.) serii z ostatniego strzelania. Jeśli i to nie da rozstrzygnięcia
to w/w zasada będzie odnosiła się do przedostatniego strzelania. Klasyfikacja końcowa
odbywa się po odrzuceniu najgorszego rezultatu z pięciu odbytych rund.
• Zakończeniem „Strzelania w sieci” będą Finały, które ostatecznie sklasyfikują zawodników
na czołowych miejscach. Dla juniorów młodszych finał odbędzie się podczas Finału
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, natomiast dla młodzików finał zostanie rozegrany
na ogólnopolskich zawodach młodzików (termin do uzgodnienia). Zasady rozgrywania
finałów będą ujęte w osobnych regulaminach.
Nagrody i wyróżnienia:
•
•
•
•
•

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji młodzików – puchary
Za zajęcie I-VIII miejsca – dyplomy,
Za zajęcie I-III w klasyfikacji młodzików – pamiątkowe koszulki
Za zajęcie I-VIII miejsca w klasyfikacji juniorów młodszych – pamiątkowe koszulki
nagrody rzeczowe w finałowej rozgrywce juniorów młodszych.

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje organizator. Wszelkie
kwestie sporne rozstrzyga organizator.
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17.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW

Cel zawodów
•

Umożliwienie najmłodszym adeptom strzelectwa sportowego w wieku 14-15 lat
uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym.
Wyłonienie mistrzów wojewódzkich w tej kategorii wiekowej.
Ocena przygotowania sportowego młodzików i młodziczek

•
•

Organizator zawodów
•

Organizatorem zawodów jest klub wyłoniony w drodze uzgodnień międzywojewódzkich
i wymieniony w obowiązującym kalendarzu sportowym PZSS.

Program zawodów
•

Konkurencje objęte punktacją w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży:
Pełna nazwa konkurencji

Lp.

Skrót

1.

Karabin sportowy 40 strzałów leżąc

Ksp 40 l.

2.

Karabin sportowy 3 x 10 strzałów

Ksp 3x10

3.

Karabin pneumatyczny 30 strzałów

Kpn 30

4.

Pistolet sportowy 30 strzałów, część dokładna Psp 30, cz. dokładna

5.

Pistolet sportowy 30 strzałów, część szybka

Psp 30, cz. szybka

6.

Pistolet szybkostrzelny 30 (młodzicy)

Psz 30

7.

Pistolet pneumatyczny 30 strzałów

Ppn 30

8.

Skeet 50 rzutków młodziczek

S 50

9.

Skeet 50 rzutków młodzików

S 50

10. Trap 50 rzutków młodziczek

T 50

11. Trap 60 rzutków młodzików

T 60

Schemat rozgrywania konkurencji skeet młodzików.
1

2

3

4

5

6

7

dD

dmdm

dmd

dmmd

mdm

mdmd

dmD

d – pojedynczy rzutek z dużej budki,
m – pojedynczy rzutek z małej budki,
D – dublet z małej i dużej budki.
Seria zawiera dwa dublety i rozgrywana jest na 25 rzutków na stanowiskach 1- 7
Klasyfikacja
•
•

Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną w każdej programowej
konkurencji, oddzielnie dla zawodników i zawodniczek.
Województwom i klubom sportowym przyznaje się punkty stosownie do miejsc zajętych
przez ich reprezentantów. Punkty stanowią podstawę do ustalenia miejsca zajmowanego
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•
•

przez województwo i klub w rywalizacji, w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży.
Inne ustalenia opracowują dla siebie wojewódzkie związki i kluby strzeleckie podając
je do wiadomości zainteresowanym klubom wraz z aktualnym kalendarzem organizacyjnoszkoleniowym.
Dla oceny klubów uczestniczących w tych zawodach wprowadza się punktację za miejsca
zawodników w konkurencjach.

Punktacja
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

konkurencja
Ppn 30 młodziczki
Ppn 30 młodzicy
Kpn 30 młodziczki
Kpn 30 młodzicy
Psp 30, cz. dokładna młodziczki
Psp 30, cz. dokładna młodzicy
Psp 30, cz. szybka młodziczki
Psp 30, cz. szybka młodzicy

Psz 30 młodzicy
Ksp 40l młodziczki
Ksp 40l młodzicy
Ksp 3x10 młodziczki
Ksp 3x10 młodzicy
Trap 40 młodziczki
Trap 60 młodzicy
Skeet 40 młodziczki
Skeet 60 młodzicy

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2

lokata
7 8
2 2
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1

9 10 11
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1

12
1
1
1
1
1
1

13
1
1
1
1

14
1
1
1
1

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1

6
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1

2

1

1

1

2

1

1

1

1
1

1
1

razem

punkty
23
23
23
23
19
19
17
17
10
23
23
11
11
8
14
8
14
286

Różne.
•
•

Warunkiem prowadzenia punktacji jest udział w zawodach reprezentacji minimum trzech
klubów.
W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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18.

NAJLEPSZY ZAWODNIK ROKU W STRZELECTWIE SPORTOWYM

Cel rankingu:
•
•
•

Wyłonienie najlepszego zawodnika roku w danej dyscyplinie i kategorii wiekowej
Zwiększenie zainteresowania klubów i zawodników udziałem we wszystkich imprezach
kalendarza sportowego PZSS
Zwiększenie rangi wyznaczonych zawodów

Zawody wyznaczone do rankingu dla wszystkich dyscyplin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igrzyska Olimpijskie (IO),
Mistrzostwa Świata (MŚ),
Mistrzostwa Europy (ME),
Puchary Świata (PŚ),
Finał Pucharu Świata (PŚ),
Mistrzostwa Polski (MP),
Grand Prix (GP),
Puchary Polski (PP),
Finał Pucharu Polski (FPP),
Puchar Prezesa PZSS (ZO),
Złoty Muszkiet, Złota Krócica i Złoty Rzutek (ZO)
Mistrzostwa Strefowe juniorów młodszych (MM)
Inne zawody międzynarodowe (ZM) i ujęte w kalendarzu centralnym zawody
ogólnopolskie (ZO) wyznaczone przez zarząd PZSS.

Na wyżej wymienionych zawodach zawodnicy w dyscyplinie karabin i pistolet otrzymują
punkty za:
a) uzyskany wynik:
Seniorki i seniorzy

za klasę M

15 pkt.

Juniorki i juniorzy

za klasę I

10 pkt.

Juniorki młodsze i juniorzy młodsi

za klasę II

10 pkt.

Każdy wynik poniżej lub powyżej wyznaczonej normy daje odpowiednią mniejszą lub
większą ilość punktów rankingowych
b) zajęte miejsce:
Zajęte
miejsce
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IO, MŚ,
ME
50
40
30
25
20
17
16
15

PŚ

MP

ZM

FPP

30
25
20
15
13
12
11
10

15
12
9
7
5
3
2
1

9
7
6
5
4
3
2
1

7
5
4
3
2
1
-

c) nowy rekord:
Olimpijski i Świata
Europy
Polski

100
50
25
50

PP, ZO,
MM
5
3
1
-

Na ostateczny wynik zawodnika składa się suma punktów z poszczególnych zawodów zdobytych
łącznie we wszystkich konkurencjach w danej dyscyplinie.
• Seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki - z 5 najwyżej punktowanych zawodów
• Juniorzy młodsi i juniorki młodsze - z 3 najwyżej punktowanych zawodów.
Zasady wyłaniania zwycięzców w dyscyplinie strzelba gładkolufowa
•
•

O ostatecznym wyniku oraz miejscu w rankingu decyduje średni wynik uzyskany z sześciu
(dla juniorek i juniorów młodszych trzech) najlepszych startów na wyznaczonych zawodach
w danym sezonie.
Zawodnicy, którzy w danym sezonie nie wykażą się co najmniej sześcioma (juniorki
i juniorzy młodsi trzema) startami w wyznaczonych zawodach, nie będą klasyfikowani
w rankingu o tytuł "Najlepszego Zawodnika Roku"

Wyniki rankingu o tytuł "Najlepszy Zawodnik Roku" będą ogłoszone na stronie PZSS do końca
roku kalendarzowego.
Wyróżnienia:
•

I miejsce - tytuł "Najlepszy Zawodnik Roku" w danej dyscyplinie w poszczególnych
kategoriach wiekowych, okolicznościowa plakietka.
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19.

MISTRZOSTWA POLSKI W STRZELANIU DO RUCHOMEJ TARCZY

Cel zawodów:
•
•
•

Wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencjach kulowych i pneumatycznych
Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie
Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa

Organizator zawodów:
•

Kluby lub związki strzeleckie wyznaczone przez PZSS

Termin i miejsce zawodów:
•

Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS

Program zawodów:
•
•

Ruchoma tarcza 10m
Ruchoma tarcza 50m

Uczestnictwo:
•

zawodnicy posiadający licencje PZSS oraz spełniający ewentualne warunki
przewidziane przez przepisy konkurencji w tym w postaci rekomendacji
macierzystego klubu.

Klasyfikacja:
•

Indywidualna, osobno dla każdej konkurencji oraz kategorii.

Nagrody:
•
•

Za zajęcie I-III. miejsca – medale złote, srebrne i brązowe, zapewnia organizator.
Za zajęcie I-VI. miejsca – dyplomy.

Koszty organizacyjne zawodów
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków
uzyskanych z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje
delegujące.

Różne:
•
•

Zawodnicy strzelają z broni i amunicji, własnej lub klubowej
Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe
i regulamin zawodów.
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20.

MISTRZOSTWA POLSKI W STRZELECTWIE DYNAMICZNYM

Cel zawodów:
•
•
•

Wyłonienie najlepszych zawodników
Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie
Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa dynamicznego

Organizator zawodów:
•

Kluby lub związki strzeleckie wyznaczone przez PZSS

Termin i miejsce zawodów:
•

Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS

Program zawodów:
•
•
•
•
•

Pistolet dynamiczny IPSC
Karabin dynamiczny IPSC
Strzelba dynamiczna IPSC
Pistolet dynamiczny IDPA
Liga Sportera

Uczestnictwo:
•

zawodnicy posiadający licencje PZSS i spełniający wymagania przewidziane przez
regulaminy poszczególnych konkurencji.

Klasyfikacja:
•

Indywidualna, osobno dla każdej konkurencji oraz kategorii.

Nagrody:
•
•
•

Za zajęcie I-III. miejsca – medale.
Za zajęcie I-VI. miejsca – dyplomy.
Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji
zawodników.

nie mniej niż ośmiu

Koszty organizacyjne zawodów
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków
uzyskanych z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje
delegujące.

Różne:
•
•

Zawodnicy strzelają z broni i amunicji, własnej lub klubowej
Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe
i regulamin zawodów.
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21.

MISTRZOSTWA POLSKI W STRZELECTWIE WESTERNOWYM

Cel zawodów:
•
•
•

Wyłonienie mistrzów Polski w CAS

Zdobywanie norm na klasy i odznaki strzeleckie
Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa westernowego

Organizator zawodów:
•

Kluby lub związki strzeleckie wyznaczone przez PZSS

Termin i miejsce zawodów:
•

Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS

Program zawodów:
•
•

Zawody główne – 12 torów (wszystkie kategorie wg regulaminów SASS)
Zawody równolegle w kategorii „Proch Czarny” – 12 torów i Daleki Dystans
(100m precyzyjne – tylko broń odprzodowa)

Uczestnictwo:
•

zawodnicy posiadający licencje PZSS i broń wymaganą obowiązującymi regulaminami
dla strzelectwa westernowego

Klasyfikacja:
•

Indywidualna – suma czasów uzyskana na wszystkich torach

Nagrody:
•
•
•

Za zajęcie I-III. miejsca – medale.
Za zajęcie I-VI. miejsca – dyplomy.
Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji
zawodników.

nie mniej niż ośmiu

Koszty organizacyjne zawodów
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków
uzyskanych z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje
delegujące.

Różne:
•
•

Zawodnicy strzelają z broni i amunicji, własnej lub klubowej
Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe
i regulamin zawodów.
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22.

MISTRZOSTWA POLSKI W STRZELECTWIE CZARNOPROCHOWYM

Cel zawodów:
•
•
•

Popularyzacja sportu strzeleckiego
Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik
Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarno prochowych

Organizator zawodów:
•

Kluby lub związki strzeleckie wyznaczone przez PZSS

Termin i miejsce zawodów:
•

Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS

Program zawodów:
a) Vetterli (karabin dowolny 50 m)
• broń: każdy odprzodowy karabin skałkowy lub kapiszonowy, przyrządy
celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
• tarcza ISSF 20/50
• postawa stojąc, odległość 50 metrów.
b) Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
• przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
• tarcza ISSF 20/50
• postawa stojąc, odległość 50 metrów.
c) Whitworth ( karabin dowolny 100m)
• przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału; przezierniki
i muszki kołowe dozwolone, jeśli odpowiadają tamtym czasom,
• tarcza ISSF 50 m 20/50
• postawa leżąc, odległość 100 metrów.
d) Minie ( kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5mm 100m)
• przyrządy celownicze otwarte typ oryginalny wojskowy
• tarcza ISSF 50 m 20/50
• postawa leżąc, odległość 100 metrów.
e) Lamarmora ( kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm)
• przyrządy celownicze otwarte typ oryginalny wojskowy
• postawa stojąc, odległość 50 metrów.
• tarcza ISSF 50 m 20/50
f) Miquelet ( muszkiet skałkowy 50 m)
• broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy, przyrządy celownicze – typ
oryginalny wojskowy bez szczerbiny,
• postawa stojąc, odległość 50 metrów.
• tarcza typu francuskiego wojskowego 200 m
g) Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m)
• broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy dowolnego kalibru o lufie
gwintowanej, przyrządy celownicze wg XIX wieku,
• tarcza ISSF 20/50
• postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
h) Mariette (Rewolwer 25m)
• bron – dowolny rewolwer kapiszonowy, tylko repliki, przyrządy celownicze
wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu
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oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy.
• tarcza ISSF 20/50
• postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
i) Sharps 100m (konkurencja NON-M.L.A.I.C min. 6 osób)
• broń – karabin ładowany odtylcowo typowym nabojem papierowym (Oryginały
i Repliki) lub bezpośrednio do komory, przyrządy celownicze właściwe czasom
powstania oryginału,
• tarcza ISSF 50 m 20/50
• postawa leżąc, odległość 100 metrów.
j) Cominazzo (Pistolet skałkowy gładko lufowy 25m)
• broń – dowolny jednostrzałowy gładko lufowy pistolet skałkowy (Oryginały
i Repliki), przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
• tarcza ISSF 20/50
• postawa stojąc, odległość 25 metrów.
k) Donald Malson(Rewolwer 50m)
• bron – dowolny rewolwer kapiszonowy, tylko repliki, przyrządy celownicze
wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu
oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy.
• tarcza ISSF 20/50
• postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.
l) Pułaski (Kuchenreuter L 50 ) NON MLAIC
• broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy dowolnego kalibru o lufie
gwintowanej, przyrządy celownicze wg XIX wieku,
• tarcza ISSF 20/50
• postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.
m) Lorenzoni (Rzutki 2x25)
• broń - gładko lufowa śrutowa ładowana odprzodowo, przyrządy celownicze bez
szczerbiny
• dopuszczalna ilość niewypałów -1
• max naważki prochu i śrutu zgodnie z przepisami MLAIC
• czas 1 godz do 5 strzelców , dla liczby powyżej 5 strzelców dolicza się 10 min
za każdego dodatkowego strzelca;
• w każdej konkurencji od „a” do „l” oceniane będzie 10 najlepszych przestrzelin
spośród 13 możliwych.
Uczestnictwo:
Posiadacze broni czarnoprochowej spełniający wymogi niniejszego regulaminu
i regulaminu strzelnicy. Broń, rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób
ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym regulaminie –
przyjmuje się, że muszą odpowiadać przepisom MLAIC dla danej konkurencji.
Klasyfikacja:
•

Indywidualna, osobna dla każdej konkurencji.

Nagrody:
•
•
•

Za zajęcie I-III. miejsca – medale.
Za zajęcie I-VI. miejsca – dyplomy.
Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji nie mniej niż sześciu
zawodników.
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Koszty organizacyjne zawodów
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków
uzyskanych z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje
delegujące.

Różne:
•
•

Zawodnicy strzelają z broni i amunicji, własnej lub klubowej
Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe
i regulamin zawodów.
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23.

MISTRZOSTWA POLSKI W STRZELCTWIE DŁUGODYSTANSOWYM

Cel zawodów:
•
•
•

Wyłonienie najlepszych zawodników
Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie
Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa długodystansowego

Organizator zawodów:
•

Kluby lub związki strzeleckie wyznaczone przez PZSS

Termin i miejsce zawodów:
•

Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS

Program zawodów:
•

Wg ustaleń organizatora

Uczestnictwo:
•

zawodnicy posiadający licencje PZSS

Klasyfikacja:
•

Indywidualna, osobno dla każdej konkurencji oraz kategorii.

Nagrody:
•
•
•

Za zajęcie I-III. miejsca – medale.
Za zajęcie I-VI. miejsca – dyplomy.
Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji
zawodników.

nie mniej niż ośmiu

Koszty organizacyjne zawodów
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków
uzyskanych z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje
delegujące.

Różne:
•
•

Zawodnicy strzelają z broni i amunicji, własnej lub klubowej
Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe
i regulamin zawodów.
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24.

MISTRZOSTWA POLSKI BRACTW KURKOWYCH

Cel zawodów:
•
•
•

Wyłonienie najlepszych zawodników
Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie
Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa kurkowego

Organizator zawodów:
•

Kluby lub związki strzeleckie wyznaczone przez PZSS

Termin i miejsce zawodów:
•

Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS

Program zawodów:
•

Wg ustaleń organizatora

Uczestnictwo:
•

zawodnicy posiadający licencje PZSS

Klasyfikacja:
•

Indywidualna, osobno dla każdej konkurencji oraz kategorii.

Nagrody:
•
•
•

Za zajęcie I-III. miejsca – medale.
Za zajęcie I-VI. miejsca – dyplomy.
Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji
zawodników.

nie mniej niż ośmiu

Koszty organizacyjne zawodów
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków
uzyskanych z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje
delegujące.

Różne:
•
•

Zawodnicy strzelają z broni i amunicji, własnej lub klubowej
Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe
i regulamin zawodów.
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25.

MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel zawodów:
•
•
•

Wyłonienie najlepszych zawodników
Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie
Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa wśród osób niepełnosprawnych

Organizator zawodów:
•

Kluby lub związki strzeleckie wyznaczone przez PZSS

Termin i miejsce zawodów:
•

Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS

Program zawodów:
•

Wg międzynarodowych przepisów dla osób niepełnosprawnych

Uczestnictwo:
•

zawodnicy posiadający licencje PZSS

Klasyfikacja:
•

Indywidualna, osobno dla każdej konkurencji oraz kategorii.

Nagrody:
•
•
•

Za zajęcie I-III. miejsca – medale.
Za zajęcie I-VI. miejsca – dyplomy.
Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji
zawodników.

nie mniej niż ośmiu

Koszty organizacyjne zawodów
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków
uzyskanych z opłaty startowej.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje
delegujące.

Różne:
•
•

Zawodnicy strzelają z broni i amunicji, własnej lub klubowej
Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe
i regulamin zawodów.
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26.
PUCHARY POLSKI i FINAŁ PUCHARU POLSKI
w sporcie strzeleckim z wyjątkiem zawodów 1-14 wymienionych na str. 3
Organizator
•

Kluby lub związki strzeleckie wyznaczone przez PZSS

Termin i miejsce zawodów
•

Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS

Program zawodów
•

Program obejmuje konkurencje przewidywane w programie mistrzostw Polski w sporcie
strzeleckim.

Uczestnictwo
•
•

Do udziału w poszczególnych rundach Pucharu Polski kluby sportowe lub inne organizacje
mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę zawodników o poziomie przygotowania sportowego
odpowiadającym randze zawodów.
Do Finału Pucharu Polski kwalifikują się zawodnicy wg zasad określonych
w poszczególnych rodzajach strzelania należącego do sportu strzeleckiego.

Zasady finansowania
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
Koszty uczestnictwa zawodników i niezbędnych osób towarzyszących (koszty przejazdów,
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają organizacje delegujące.

Różne
•

W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” wraz z aktualnymi aneksami.
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POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO
00-791 Warszawa, ul. Kopernika 30
tel./faks: (22) 849 84 67, 849 57 76,

www.pzss.org.pl
e-mail: biuro@pzss.org.pl

NIP 521–11–81–484
Konto bankowe: Bank BPH SA 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
_________________________________________________________________________________

OPŁATY
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Jednostka
opłaty

w złotych

1.

Egzamin na patent strzelecki (na podst. Art.10b ust.2, ustawy o broni i amunicji dz.u. Nr 52 poz. 525 z 2004 z pó źn. zm.)

jednorazowo

400

2.

Egzamin poprawkowy na patent strzelecki

jednorazowo

100

3.

Egzamin na patent strzelecki - część teoretyczna dla osób przedłużających
ważność licencji po uzyskaniu pełnoletniości
(nie później niż do końca stycznia po roku w którym skończyli 18 lat)

jednorazowo

100

4.

Opłata za egzamin rozszerzający patent strzelecki

jednorazowo

200

5.

Opłata za wydanie plastikowej karty patentu strzeleckiego

jednorazowo

60

6.

Wydanie duplikatu dokumentu, zmiana danych ewidencyjnych, rozszerzenie, itp.

jednorazowo

50

7.

Wydanie licencji zawodniczej dla osób pełnoletnich

na 1 rok

50

8.

Przedłużenie ważności licencji zawodniczej

na 1 rok

50

9.

Wydanie licencji zawodniczej dla osób niepełnoletnich do 18 roku życia

do uzyskania
pełnoletności

zwolniona
z opłat

na 1 rok

10

10.

Przedłużenie ważności licencji zawodniczej po ukończeniu 18 lat do 20 roku
życia włącznie

11.

Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów

za pierwszą
dyscyplinę

400

12.

Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów

za każdą
następną
dyscyplinę

200

13.

Egzamin poprawkowy na przedłużenie ważności licencji za brak startów

za 1 dyscyplinę

100

14.

Licencja trenera PZSS

50

15.

Licencja klubowa PZSS wydana po raz pierwszy.

letni cykl
olimpijski
za pierwszy rok
(kalendarzowy)

16.

Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) płatne do 31
października roku poprzedniego.

roczna

500*

17.

Składka członkowska PZSS od klubu p łatne do 31 października roku
poprzedniego.

za 1 rok

50

18.

Składka członkowska PZSS od wojewódzkiego związku płatne do 31
października roku poprzedniego.

za 1 rok

350

19.

Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet

za 1 konkurencję

50

20.

Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy - karabin, pistolet, rzutki

za 1 konkurencję

50

21.

Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet - młodzicy

za 1 konkurencję

30
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1000

22.

Startowe w zawodach PZSS - strzelba Double Trap 150 z finałem

za 1 konkurencję

200

23.

Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 125 z finałem

za 1 konkurencję

150

24.

Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 75 z finałem

za 1 konkurencję

100

25.

Startowe w zawodach PZSS - strzelba Double Trap 120

za 1 konkurencję

120

26.

Startowe w zawodach PZSS - strzelba Double Trap 90

za 1 konkurencję

90

27.

Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 75 juniorki/juniorzy m ł. i
OPEN

za 1 konkurencję

75

28.

Startowe w zawodach PZSS - strzelba Double Trap 60

za 1 konkurencję

60

29.

Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 50

za 1 konkurencję

50

30.

Serie treningowe na zawodach PZSS Double Trap

za 1 serię

30

31.

Serie treningowe na zawodach PZSS Trap/Skeet

za 1 serię

20

32.

Licencja sędziego

50

33.

Stawka sędziowska na zawodach PZSS

100

34.

Stawka delegata technicznego na zawodach PZSS

letni cykl
olimpijski
za 1 dzień
zawodów
za 1 dzień
zawodów

35.

Opłata za złożenie protestu na zawodach PZSS

jednorazowo

100

36.

Opłata za złożenie odwołania w sprawie protestu na zawodach PZSS

jednorazowo

200

•
•

150

*) - klub który bierze udział we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży lub posiada
zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowego otrzymuje 90% zniżki.
Spełnienie przesłanki do przyznania zniżki potwierdza Dział Szkolenia.
- wpływy z opłat licencyjnych przeznacza się na sport dzieci i młodzieży
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INSTRUKCJA
dotycząca wynagradzania sędziów z tytułu prowadzenia zawodów strzeleckich
w ramach imprez Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
1. Organizator zawodów strzeleckich zobowiązany jest do wypłacenia sędziemu:
a) kosztów zakwaterowania lub ryczałtu za noclegi, bądź zapewnia bezpłatne
zakwaterowanie
b) kosztów przejazdu w obie strony (według taryfy PKP - pociąg pośpieszny pierwszej klasy
lub własny środek transportu)
c) ryczałtu za dojazdy
d) diet przejazdowo-pobytowych
e) wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zawodów, które podlega opodatkowaniu według
ogólnych zasad
2. Minimalne wynagrodzenie za jeden dzień zawodów:
•
•
•

Delegat Techniczny PZSS
Sędziowie delegowani lub akceptowani przez Kolegium Sędziów
Obsługa techniczna (sędzia stażysta)

150 zł
100 zł
50 zł

3. Ustala się czas pracy dla:
•
•

bez ograniczenia
średnio do 8 godzin dziennie w całych
zawodach

Delegata Technicznego PZSS pozostałych sędziów
-

4. Czas pracy Delegata Technicznego PZSS liczy się od dnia przybycia do dnia zakończenia
zawodów
5. Czas pracy pozostałych sędziów liczy się od godziny przybycia według powołania do godziny
rozliczenia się z wykonywanych czynności.
6. Organizatorzy imprez strzeleckich w zależności od rodzaju zawodów i posiadanych środków
finansowych, mogą wypłacać sędziom wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zawodów, według
wyższych stawek.
7. Powyższe minimalne wynagrodzenie podlega okresowej waloryzacji, a każdą zmianę
wysokości wynagrodzenia, PZSS przedstawia w formie instrukcji dla wojewódzkich związków
strzelectwa sportowego.
8. Powyższa INSTRUKCJA została zatwierdzona 16 listopada 2016r.
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
9. Stawki wymienione w instrukcji obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

Warszawa, 16 listopada 2016r.
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Uchwałą Zarządu

ZGŁOSZENIE ZESPOŁU DO UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH POLSKI
kobiet i mężczyzn

w konkurencji

juniorów

Miejsce zawodów

Data konkurencji

Nazwa klubu

SKŁAD ZESPOŁU:
Lp.

Nazwisko i imię

Rok urodzenia

Wynik

1.
2.
3.
Wynik
zespołu
………………………………………………………………………….

podpis kierownika klubu

Dotychczasowy rekord Polski

TAK

NIE

zespół u s t a n o w i ł rekord Polski
zespół w y r ó w n a ł rekord Polski

…………………………………………………………………………

Miejscowość, data
…………………………………………..……………………………

podpis Przewodn. Komisji Klasyfikacyjnej

…………………………………………..……………………………

podpis Delegata Technicznego KS PZSS

65

FORMULARZ
PROTESTU
Wypełnia zawodnik lub trener

Konkurencja:
Protest do Jury:
Data:
godz.:
Opis zdarzenia lub oprotestowanie decyzji :

Podpis zawodnika / trenera :
Data :
Data i godzina wpłynięcia protestu:
Wpłacona kwota:
Podpis osoby przyjmującej wpłatę:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej protest:
Podpis osoby przyjmującej protest :
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POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO
NORMY na klasy sportowe - obowiązują od 1 stycznia 2017 roku

KARABIN
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

Odległość
strzelania

M

I

II

III

1
2
3
4
5

Karabin dowolny 60 strzałów leżąc
Karabin sportowy 60 strzałów leżąc
Karabin dowolny/sportowy 40 strzałów leżąc
Karabin dowolny/sportowy 60 strzałów leżąc
Karabin dowolny/sportowy 40 strzałów leżąc

Kdw 60 l.
Ksp 60 l.
Kdw/ksp 40 l.
Kdw/ksp 60 l.
Kdw/ksp 40 l.

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

623,0
620,0

617,0
615,0

602,0 577,0
602,0 577,0
382,0 361,0
575
550
365
345

6
7

Kdw 3x40
Ksp 3x20

50 m
50 m

1168
580

1148
570

1115
545

1070
520

Kdw/ksp 3x20

50 m

545

520

9
10
11
12
13

Karabin dowolny 3 x 40 strzałów
Karabin sportowy 3 x 20 strzałów
Karabin dowolny/sportowy 3 x 20 strza łów (juniorzy młodsi
i open)
Karabin sportowy 3 x 10 strzałów
Karabin pneumatyczny 60 strza łów
Karabin pneumatyczny 40 strza łów
Karabin pneumatyczny 40 strza łów (juniorzy młodsi i open)
Karabin pneumatyczny 30 strza łów

Ksp 3x10
Kpn 60
Kpn 40
Kpn 40
Kpn 30

50 m
10 m
10 m
10 m
10 m

260
587,0
388,0
388,0
288,0

240
567,0
364,0
364,0
272,0

14
15
16

Karabin pneumatyczny 60 strza łów
Karabin pneumatyczny 40 strza łów
Karabin pneumatyczny 30 strza łów

Kpn 60
Kpn 40
Kpn 30

10 m
10 m
10 m

560
370
275

540
346
260

17

Karabin 300 metrów 60 strzałów leżąc (mężczyźni)

60 l

300 m

595

588

575

550

18

Karabin 300 metrów 3x40 strza łów (mężczyźni)

3x40

300 m

1158

1146

1115

1070

19

Karabin standard 300 metrów 3x20 strza łów (mężczyźni)

3x20

300 m

575

570

545

520

20

Karabin 300 metrów 60 strzałów leżąc (kobiety)

60 l

300 m

588

582

575

550

21

Karabin 300 metrów 3x20 strza łów (kobiety)

3x20

300 m

570

565

545

520

M

I

II

III

555

545

530

505

575
578

564
570

545
545
340

500
500
310

545

500

260
255
255

480
240
230
230

550
525
255
255
555
365

525
500
230
230
522
332

365
260

332
230

8

624,0
415,0

610,0
409,0

Pistolet
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

Odległość
strzelania
50 m

1

Pistolet dowolny 60 strzałów

Pdw 60

2
3
4

Psz 2x30
Psp 30+30
Pdw 40

25 m
25 m
50 m

Psp 30+30

25 m

6
7
8
9

Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów
Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów
Pistolet dowolny 40 strzałów
Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów (juniorzy i juniorzy
młodsi)
Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów (juniorzy młodsi))
Pistolet szybkostrzelny 2 x 15 strzałów (6,8 - młodzicy)
Pistolet sportowy 30 strzałów – cz. dokł. (młodzicy i open)
Pistolet sportowy 30 strzałów - część szybka (młodzicy)

Psz 2x30
Psz 2x15
Psp 30 d.
Psp 30 s.

25 m
25 m
25 m
25 m

10
11
12
13
14
15

Pistolet centralnego zapłonu 30 + 30 strzałów
Pistolet standard 3 x 20 strzałów
Pistolet centralnego zapłonu 30 strz. - cz. dokł. (open.)
Pistolet centralnego zapłonu 30 strz. – cz. szybka (open.)
Pistolet pneumatyczny 60 strzałów
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów

Pcz 30+30
Pst 3x20
Pcz 30 d.
Pcz 30 s.
Ppn 60
Ppn 40

25 m
25 m
25 m
25 m
10 m
10 m

16
17

Pistolet pneumatyczny 40 strz. (juniorzy m łodsi i open.)
Pistolet pneumatyczny 30 strzałów

Ppn 40
Ppn 30

10 m
10 m

5
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576
564

570
558

578
381

570
376

STRZELBA GŁADKOLUFOWA
Lp.

Pełna nazwa konkurencji

Skrót

M

I

II

III

1. Skeet 125 rzutków

S 125

120

116

108

80

2. Skeet 75 rzutków

S 75

68

63

52

38

3. Skeet 75 rzutków ( juniorzy młodsi )

S 75

50

40

4. Skeet 75 rzutków (open)

S 75

56

48

5. Skeet 50 rzutków (młodzicy)

S 50

30

24

6. Skeet 50 rzutków (młodziczki)

S 50

28

20

7. Trap 125 rzutków

T 125

119

113

104

80

8. Trap 75 rzutków

T 75

68

62

48

34

9. Trap 75 rzutków ( juniorzy młodsi )

T 75

50

40

10. Trap 75 rzutków (open)

T 75

48

34

11. Trap 50 rzutków (młodzicy)

T 50

30

24

12. Trap 50 rzutków (młodziczki)

T 50

28

20

13. Double Trap 150 rzutków

DT 150

110

80

14. Double Trap 120 rzutków (open)

DT 120

74

67

15. Double Trap 90 rzutków (juniorzy m łodsi)

DT 90

55

40

16. Double Trap 60 rzutków (młodzicy)

DT 60

35

25

135

130

KLASY SPORTOWE za zajęte miejsca w następujących zawodach:
Igrzyska Olimpijskie, mistrzostwa świata (kobiety, mężczyźni), Puchar Świata,
mistrzostwa Europy (kobiety, mężczyźni) – konkurencje ISSF
Mistrzostwa świata juniorów, Mistrzostwa Europy juniorów – konkurencje ISSF
Uniwersjada, Akademickie mistrzostwa świata, CISM – konkurencje ISSF

MM

M

1-8

----

1-3

4-8
1-6*

Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski

----

1*

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Grand Prix Polski juniorów młodszych,

----

----

* rezultat sportowy równy minimum normy wynikowej na klasę pierwszą
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1

Nazwa klubu:

ZGŁOSZENIE zawodników do udziału w zawodach:

Psp 30+30

S 125

S 75

T 125

T 75

DT 150

DT 120

5

Psz 2x30

4

Pdw 60

3

Pdw 40

2

Ppn 60

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ppn 40

Kategoria
wiekowa

Kdw 3x40

Rok
urodz.

Ksp 3x20

Imię

Kdw 60l

Nazwisko

Kpn 60

Lp.

Kpn 40

nazwa, miejsce i termin zawodów ..........................................................................................
.................................................................................................................................................

pieczęć

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

.............................................................................
podpis Kierownika Klubu (sekcji strzeleckiej)
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