
REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY  

STRZELECKIEJ  KROSNO 21-22 MARCA 2014 
 
 

 
 

CEL ZAWODÓW: 
 

• Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników z pośród młodzieży 
gimnazjalnej. 

• Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego wśród młodzieży. 

• Umożliwienie sportowej rywalizacji i wymiana doświadczeń. 

• Integracja środowisk strzeleckich.  

• Poznanie nowych turystycznych obszarów Polski. 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

 
• Organizatorem VI Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej jest klub 

„OLIMPIJCZYK 143” działający przy Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Krośnie przy współpracy z  Urzędem Miejskim w Krośnie, 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krośnie, Podkarpackim Kuratorem 
Oświaty w Rzeszowie, Starostwem Powiatowym w Krośnie, Podkarpackim 
Związkiem Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie. 

• Patronat sportowy Polski Związek Strzelectwa Sportowego ul. Kopernika 30 
Warszawa 

• Zawody mają charakter ogólnopolski i przeprowadzone będą w trzech etapach: 
- etap powiatowy 
- etap wojewódzki 
- etap finał centralny 

 

 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 

• Finał Ogólnopolski odbędzie się  w dniach 21-22 marca  2014 na hali 
widowiskowo sportowej w Krośnie ul. Bursaki 41 woj. podkarpackie 

 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

• W zawodach wszystkich szczebli uczestniczą trzyosobowe zespoły szkół 
gimnazjalnych oddzielnie dziewczęta i chłopcy, urodzeni w latach 1998-2000.  

• Członkowie trzyosobowej drużyny muszą być uczniami tego samego 
gimnazjum. 

•  Do finału ogólnopolskiego oprócz drużyn mogą zostać zgłoszeni indywidualni 
zawodnicy i zawodniczki pod warunkiem reprezentowania minimum poziomu  



trzeciej klasy sportowej oraz, opłacenia kosztów zakwaterowania i wyżywienia 
przez zgłaszającego trenera. 

• Uczestnicy finału przyjeżdżają na koszt własny. 

• Zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyn i trenerów zapewnia organizator 
zawodów. 

• Organizator zawodów ma prawo do wystawienia dwóch drużyn w każdej 
konkurencji. 

 

 
WARUNKI STRZELANIA: 
 

• Zawody zostaną rozegrane w dwóch konkurencjach karabin pneumatyczny 
Kpn-30 i pistolet pneumatyczny Ppn-30. 

• Po zakończeniu konkurencji podstawowych, przewidziane jest rozegranie 
„szklanego super finału” według oddzielnych ustaleń. 

• Konkurencje zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym regulaminem i 
przepisami PZSS. 

• Zespoły na finał centralny przyjeżdżają z własnym sprzętem. 
 

 
PRZEBIEG I ORGANIZACJA ZAWODÓW: 

 
• Organizatorami etapu powiatowego i wojewódzkiego, są szkoły gimnazjalne i 

zainteresowane kluby strzeleckie. 

• W zawodach wojewódzkich uczestniczą zwycięzcy etapów powiatowych. 

• Zawody wojewódzkie należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do 
22.02.2014 przesyłając jednocześnie kartę zgłoszenia zwycięskich zespołów na 
adres Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 38-400 Krosno ul. 
Wojska Polskiego 45 lub na email top166@wp.pl  

• W karcie zgłoszenia należy podać: 
- nazwę i adres szkoły, numer telefonu i adres email. 
- imiona i nazwiska zawodników, daty urodzenia, numery legitymacji szkolnych, 
oraz rodzaj konkurencji, w której mają zamiar wystartować. 
- imię i nazwisko trenera, opiekuna wraz z telefonem kontaktowym, adresem 
email. 
- karta zgłoszenia powinna być potwierdzona przez dyrektora szkoły.  

 

 
PUNKTACJA I NAGRODY: 
 

• Punktacja przeprowadzona będzie w kategorii dziewcząt i chłopców, drużynowo 
i indywidualnie, oddzielnie w konkurencji karabin i pistolet. 

• Do punktacji zespołowej zalicza sumę osiągniętych wyników reprezentantów 
danego zespołu w danej konkurencji. 

• Do super finału kwalifikują się po cztery najlepsze wyniki w konkurencji 
karabinowej i pistoletowej w kategorii dziewcząt i chłopców. 



• Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach indywidualnie miejsc I-III 
przewidziane są medale, dyplomy i upominki, miejsca IV-VI nagradzane będą 
dyplomami i upominkami. 

• Za zajęcie zespołowo w poszczególnych konkurencjach miejsc I-III drużyny 
otrzymują puchary medale i dyplomy, miejsca IV-VI nagradzane są dyplomami 
i upominkami. 

• „Szklany super finał” –  to niespodzianka. 
 

 
USTALENIA KOŃCOWE: 
 

• Uczestnicy ogólnopolskiego finału powinni być ubezpieczeni we własnym 
zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

• Za dyscyplinę i zachowanie się zawodników w czasie zawodów odpowiada 
trener, opiekun.  

• Do spraw nie zawartych w/w regulaminie maja zastosowanie aktualne przepisy 
PZSS. 

• Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do 
organizatora. 

• Szczegółowy program zawodów zostanie przesłany do wszystkich drużyn, które 
zakwalifikują się do finału centralnego. 

• W celu uzyskania bliższych informacji prosimy kontaktować się z osobą 
koordynatorem Antoni Bykowski kom. 506113013 email top166@wp.pl   


