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REGULAMIN ZAWODÓW
„SZKOLNA LIGA STRZELECKA 2017/2018”

Cel zawodów:




Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej.
Wyłonienie utalentowanej strzelecko młodzieży.
Propagowanie aktywnej formy spędzenia czasu wolnego.

Organizator:


Organizatorem zawodów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8.

Miejsce oraz termin przeprowadzania zawodów:



Strzelnica ZSO nr 8 ul. Czernika 1/3 w Łodzi.
Zawody składają się z 5 rund ( I runda - 04.10.17 r., II runda - 06.12.17 r., III runda – 10.01.2018 r.,
IV runda – 21.02.2018 r., V runda – 14.03.2018 r.).
Uroczyste podsumowanie Ligi oraz wręczenie nagród 11.04.2018 r. godz. 1300.



Strzelania odbywać się będą w środy w godzinach 800 – 1600 lub w terminach uzgodnionych
indywidualnie z Organizatorem.

Uczestnictwo:




W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, którzy posiadają podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę
na udział w zawodach (załącznik nr 1).
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: viskoza@o2.pl, ewabuchowicz@op.pl
lub telefonicznie: 508666778, 500106166.

Opłaty startowe:


Opłata startowa wynosi 3zł od osoby i uiszczana jest w dniu rozgrywania zawodów. Kwota uzyskana
z organizacji zawodów przeznaczona jest na amunicję i konserwację karabinów.
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Program zawodów:



KONKURENCJA: karabin pneumatyczny o kalibrze 4,5mm wyposażony w otwarte przyrządy
celownicze - dla szkół podstawowych oraz karabin pneumatyczny wyposażony w zamknięte
przyrządy celownicze dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Broń i amunicję zapewnia organizator.



WARUNKI STRZELANIA:
odległość strzelania 10 metrów,



postawa leżąca (szkoły podstawowe), postawa stojąca (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne),



13 strzałów (8 i 5) do dwóch tarcz TS-8 (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.

Klasyfikacja oraz nagrody:
 Klasyfikacja indywidualna (suma wyników uzyskanych w 5 rundach), z podziałem na płeć i szkoły
(podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) – miejsca I - VI dyplomy i pamiątkowe medale I - III.
 Zespołowa: suma wyników czterech zawodników z danej szkoły, którzy uzyskali najlepsze wyniki
indywidualnie (bez względu na płeć).








RÓŻNE:
W przypadku nie zaliczenia danej rundy przez zawodnika wpisuje się mu „0” w tabeli wyników
(Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość odbycia zaległego strzelania
w następnej rundzie).
W przypadku uzyskania takich samych wyników przez kilku zawodników o miejscu decyduje ilość
uzyskanych „10”, „9”, itd.
Każdy zawodnik jest zobowiązany zdać sędziemu tarcze po zakończeniu strzelania co potwierdza
własnoręcznym podpisem w „POTWIERDZENIU ZDANIA TARCZ”. Nie dopełnienie obowiązku
zdania tarcz z podpisem skutkuje utratą wyniku.
Obsługę sędziowską zapewnia organizator,



Organizator dopuszcza możliwość korzystania z własnej broni zgodnie z przepisami i normami
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego



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.
Dyrektor ZSO nr 8
Wojciech Ulatowski
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ZGODA RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA)
NA UDZIAŁ UCZNIA W „SZKOLNEJ LIDZE STRZELECKIEJ 2017/2018”.

Ja niżej podpisany(na) wyrażam/y zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka /szkoła

w Szkolnej Lidze Strzeleckiej, która odbywać się będzie w roku szkolnym 2017/2018, na strzelnicy
ZSO nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.
Opłata startowa wynosi 3zł. Regulamin zawodów dostępny jest na stronie organizatora:
http://www.strzelectwo.zso8.pl/





Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło
w międzyszkolnych zawodach strzeleckich. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez
opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
oraz na nieodpłatne opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach
z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Dz.U. 2016 r., poz. 922 ze zm.).

………………………………….
miejscowość i data

..……………………………………
podpis rodzica/opiekuna

