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REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 2022” 

Cel zawodów: 

 Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej. 

 Wyłonienie utalentowanej strzelecko młodzieży. 

 Propagowanie aktywnej formy spędzenia czasu wolnego. 

Organizator: 

 47 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

 Miejski Szkolny Związek Sportowy 

 Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego 

Miejsce oraz termin przeprowadzania zawodów: 

 Strzelnica 47 LO ul. Czernika 1/3 w Łodzi. 

 07.06.2022 r. (wtorek) w godz. 900 – 1430 

Uczestnictwo: 

 W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy 

posiadają podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę na udział w zawodach  

(załącznik nr 1). 

 Zespół może liczyć maksymalnie 10 osób. 

 Zgłoszenia z imienną listą osób prosimy przesyłać na adres e-mail: viskoza@o2.pl, 

ebuchowicz@gmail.com lub telefonicznie: 730986859, 500106166. do 03.06.2022 r. 

Opłaty startowe: 

 Brak 

Program zawodów: 

KONKURENCJA: karabin pneumatyczny o kalibrze 4,5mm wyposażony w zamknięte przyrządy 

celownicze dla kategorii młodzież i juniorzy.  

Broń i amunicję zapewnia organizator.  
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WARUNKI STRZELANIA: 

 odległość strzelania 10 metrów. 

 postawa stojąca z podpórką - szkoły podstawowe klasy VII-VIII – młodzież. 

 postawa stojąca - szkoły ponadpodstawowe – juniorzy. 

 13 strzałów (8 i 5) do dwóch tarcz (3 najgorsze wyniki z tarczy, do której oddano 8 strzałów 

są odliczane). 

 uczestnicy mają obowiązek strzelać w okularach ochronnych. 

 łączny czas strzelania (razem ze strzałami próbnymi) 15 minut.  

HARMONOGRAM:  

 900 – 1130 – Strzelania szkół ponadpodstawowych (juniorzy) z podsumowaniem konkurencji 

i wręczeniem nagród. 

 1100 – 1200 – Strzelania nauczycieli i opiekunów z podsumowaniem konkurencji i wręczeniem nagród. 

 1200 – 1400 – Strzelania szkół podstawowych klas VII-VIII (młodzież) z podsumowaniem konkurencji 

i wręczeniem nagród. 

Podczas zawodów odbędą się warsztaty metodyczne dla zainteresowanych nauczycieli 

z możliwością strzelań z karabinu pneumatycznego. 

KLASYFIKACJA:  

 Klasyfikacja indywidualna z podziałem na płeć i kategorie wiekowe: 

- młodzież - uczniowie szkół podstawowych klas VII i VIII. 

- juniorzy - uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

- nauczyciele i opiekunowie 

 Klasyfikacja zespołowa: suma wyników czterech zawodników z danej szkoły, którzy uzyskali 

najlepsze wyniki. 

RÓŻNE:  

 Obsługę sędziowską zapewnia organizator,  

 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydujące zdanie należy do Sędziego Głównego 

Zawodów.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian oraz interpretacji niniejszego regulaminu 

o czym poinformuje w dniu zawodów.  

 

  


