Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego
_____________________________________________

POWIATOWA LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W STRZELECTWIE SPORTOWYM I MYŚLIWSKIM
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
1. Nazwa imprezy – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Strzelectwie Dziewcząt i
Chłopców – rocznik 1998 i młodsi.
2. Organizator – Międzyszkolny Ośrodek
Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Sportowy

Powiatu

Nowosądeckiego,

3. Cel imprezy – popularyzacja strzelectwa sportowego i myśliwskiego wśród młodzieży
szkolnej, wyłonienie mistrzów powiatu nowosądeckiego w kategorii dziewcząt i chłopców
oraz najlepszych drużyn.
4. Termin i miejsce imprezy – 2 października 2018 r. godz. 9.30 – Strzelnica Myśliwska
Leśnego Zakładu Doświadczalnego „ U Leśników” w Tyliczu.
5. Uczestnictwo – w zawodach startują reprezentacje szkół średnich. Zespół składa się
z 3 dziewcząt i 3 chłopców.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów – zawody zostaną przeprowadzone zgodnie
z Prawidłami Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ
(obowiązującymi od 1.01.2014 r.) w niepełnym wieloboju myśliwskim i zgodnie z zasadami
określonymi przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
Do strzelań będzie używana wyłącznie broń palna uznana za broń myśliwską
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków
wykonywania polowania i znakowania tusz i broń sportowa, stanowiąca własność
LZD w Krynicy-Zdroju i myśliwych.
Zawodnicy będą strzelać w grupach 6-cio osobowych (3 dziewczyny i 3 chłopców).
Broń będzie ładowana i podawana na każdym stanowisku przez wykwalifikowanych
opiekunów Polskiego Związku Łowieckiego i pracowników LZD posiadających uprawnienia
instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego.
 Konkurencje śrutowe
Oś myśliwska (Trap) – 10 pojedynczych rzutków z miejsca.
 Konkurencje kulowe
a/ pistolet bocznego zapłonu (dystans 15 m) – jedna seria 10 strzałów.
b/ rogacz i lis (dystans 50 m – kbks) – jedna seria 10 strzałów, po 5 do tarczy lisa i rogacza
(podpórka pionowa – słup).
 Ocena trafień
a/ za każde trafienie rzutka 5 pkt.
b/ przy strzelaniu z kbks-u do makiety rogacza i lisa oraz przy strzelaniu z pistoletu bocznego
zapłonu ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych
pierścieni
 Każdy zawodnik może zdobyć max. 250 pkt.

Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie w klasie dziewcząt i chłopców oraz
klasyfikacja drużynowa szkół (3 dziewczyny i 3 chłopców).
Kolejność zajętych miejsc zostanie ustalona w oparciu o osiągnięte wyniki.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników
o pierwszym miejscu zadecyduje baraż w konkurencji podanej przed rozpoczęciem zawodów
przez Sędziego Głównego, o pozostałych miejscach :
a/ lepszy wynik w strzelaniu z pistoletu
b/ lepszy wynik w konkurencji „rogacz”
7. Zgłoszenia – do dnia 28.09.2018 r. do godz. 15.00 należy dokonać weryfikacji zgłoszeń
uczniów/szkół biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkół –
www.srs.szs.pl
W dniu zawodów obowiązuje oficjalne zgłoszenie listy zawodników (wygenerowanej
z systemu SRS) potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły i opiekuna drużyny, zawodnicy
obowiązkowo muszą posiadać ważne legitymacje szkolne.
8. Nagrody – dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe puchary, medale, nagrody rzeczowe
i dyplomy.
9. Zasady finansowania – koszty organizacyjne pokrywa organizator, a uczestnictwa
szkoły we własnym zakresie. Wszyscy uczestnicy otrzymują posiłek.
10. Postanowienia końcowe
 organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu
oraz zmiany terminu zawodów w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych
 we wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie – prawo decydowania
przysługuje organizatorowi
 startujący w zawodach uczniowie bezwzględnie dostosowują się do poleceń
organizatora – za zachowanie i dyscyplinę, opiekę nad swoimi zawodnikami (uczniami)
odpowiedzialni są ich opiekunowie (nauczyciele)
 uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania się zgodne z „etyką sportowca",
w przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna)
organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów (zawodnika lub całej drużyny)
 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
W imieniu organizatora
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Powiatu Nowosądeckiego

