
  

 
 

Regulamin 
 

Powiatowe Zawody Strzeleckie Szkół Gimnazjalnych 
 i Ponadgimnazjalnych w strzelaniu z broni 

pneumatycznej   
 

” Zawody Strzeleckie  Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w strzelaniu  
broni pneumatycznej o Puchar Starosty Puławskiego” 

 
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od  Powiatu Puławskiego 

  
 
Cel zawodów: 
 
 Propagowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej 
 Nabywanie umiejętności strzeleckich, wyszkolenie obronne zawodników 
 Nauka sportowej rywalizacji poprzez udział w zawodach 
 Wyłonienie najlepszej drużyny strzeleckiej. 
 Promocja Powiatu Puławskiego 
 
Organizator zawodów: 
 
 Lubelski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju  
 Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Puławach. 
 
Wykonawca zawodów: 
 
 Lubelski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju  
 Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Puławach. 
 
Miejsce i termin zawodów: 
 
 Strzelnica pneumatyczna ZP LOK w Puławach. 

 26.04.2017r  (środa)- godz. 900 
 
Kierownik zawodów: 
 
 Andrzej Ufnal prezes ZP LOK w Puławach 
 
Sędzia główny zawodów: 
 
 Stanisław Stępień- sędzia kl.III 
 Sędziowie konkurencji powołani przez sędziego głównego 
 



  

Program zawodów 
 Godzina 9:00 - otwarcie zawodów  
 Godzina 09:15 - 9:30 odprawa zawodników 
 Godzina 9:30 - 15:00 przeprowadzenie zawodów strzeleckich  
 Godzina 15:30 – uroczyste zakończenie zawodów 
 
Termin zakończenia może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników. 
 
Konkurencja strzelecka:  
 
 Karabinek pneumatyczny kaliber 4,5mm odległość 10m z pozycji stojącej - 5 strzałów 

próbnych + 15 ocenianych. 
 
Uczestnictwo: 
 
 W zawodach biorą  4 osobowe drużyny uczniów ze szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 
 
Zgłoszenia: 
 
 Do dnia 24.04.2017 tel. 609 418 309 lub hufnal@poczta.onet.pl 
  
Klasyfikacje: 
 
Szkoły gimnazjalne 
Drużynowo za miejsce I- III Puchary Starosty Powiatu Puławskiego  
 
Indywidualnie  
za miejsca I-III- medale, dyplomy i nagrody rzeczowe w kategorii chłopców 
za miejsca I-III- medale, dyplomy i nagrody rzeczowe  w kategorii dziewcząt 
 
Szkoły ponadgimnazjalne 
Drużynowo za miejsce I- III Puchary Starosty Powiatu Puławskiego  
 
Indywidualnie  
za miejsca I-III- medale, dyplomy i nagrody rzeczowe w kategorii chłopców 
za miejsca I-III- medale, dyplomy  i  nagrody rzeczowe w kategorii dziewcząt 
 
Koszty: 
 Organizator nie zwraca kosztów przejazdu na zawody. 
 Obowiązuje opłata startowa w wysokości 10 zł od zawodnika. 
 
Inne postanowienia: 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 Zawody objęte są ubezpieczeniem zbiorowym na 2017 rok. 

 
 

Organizator zawodów 
Biuro ZW LOK w Lublinie  

Dyrektor  A. Malinowska 


