
               Tarnów 10.09.2015 

Regulamin Międzyszkolnej Tarnowskiej Ligi 

Strzeleckiej  2015/2016 
 

ORGANIZATORZY 

- Liga Obrony Kraju w Tarnowie 

- Starostwo Powiatowe w Tarnowie 

Zawody dofinansowane ze środków Urzędu Gminy Miasta Tarnowa. 

 

TERMIN I MIEJSCE 
- Zawody Ligi Strzeleckiej odbywać się będą raz w miesiącu od miesiąca Października 2015 do  

kwietnia 2016 na strzelnicy LOK w Tarnowie, systemem 8 rund. 

Harmonogram zawodów: 

I     runda         -  od 19 do 25 października od godziny 8 
00       

II   runda         -  od 9 do 15 listopada  

III  runda         - od 7 do 13 grudnia 

IV  runda         -  od 4 do 10 stycznia 

V   runda          - od 15 do 21 luty 

VI  runda         -  od 1 do 7 marca 

VII runda        -  od 21 do 27 marca 

VIII runda       -  od 4 do 10 kwietnia 

 

UCZESTNICTWO 

- w zawodach uczestniczą reprezentacje szkół i UKS –ów. Do zawodów dopuszcza się 

zawodników wcześniej przeszkolonych z zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z 

bronią oraz zapoznani z zasadami zachowania na strzelnicy. Za przeszkolenie odpowiadają 

nauczyciele przygotowujący uczniów do zawodów. 

- zawodnicy startują w jednej konkurencji (karabinek pneumatyczny  lub pistolet pneumatyczny). 

- opłata startowa w wysokości 3 zł.,  jest opłacana przez zawodnika w dniu zawodów przed 

strzelaniem. 

- konkurencje : kpn 20 dziewczęta , kpn 20 chłopcy, ppn 20 dziewczęta , ppn 20 chłopcy  +10 

strzałów próbnych - czas 30 minut . 

- strzelanie do ligi jest możliwe wyłącznie w tygodniu w którym wyznaczona jest data 

zawodów,  

- o zajętym miejscu zadecyduje suma punktów z siedmiu najlepszych rund, 

- szkoły z poza Tarnowa dopuszcza się strzelanie na własnym obiekcje tylko w obecności 

obserwatora ZP LOK Tarnów w uzgodnionym terminie.   

 

ZGŁOSZENIA 

- zgłoszenia do zawodów można dokonać na adres ZP LOK w Tarnowie ul. Krzyska 17  

tel.14 621-87-21, tkslok@poczta.zicom.pl, oraz  r.watroba@wp.pl , lub w dniu zawodów . 

- dopuszcza się zgłoszenia do zawodów w czasie trwania ligi .  

 

BROŃ I AMUNICJA 

- karabin pneumatyczny z otwartymi przyrządami celowniczymi . 

- pistolet pneumatyczny LOV  lub inny, nie wyczynowy. 

- można strzelać z własnej broni. 

- dla osób nie posiadających broni organizator zabezpiecza broń. 

- na zawodach amunicję zabezpiecza organizator. 
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KLASYFIKACJA 

-     indywidualna zgodnie z konkurencjami wymienionymi wcześniej- 7 wyników z rozegranych      

rund 

- zespołowa dziewcząt – szkoły ponadgimnazjalne :3 najlepsze wyniki kpn 20 i 1 ppn 20  

- zespołowa chłopców  – szkoły ponadgimnazjalne  3 najlepsze wyniki  kpn 20 i 1 ppn 20 

- zespołowa   - gimnazja 3 najlepsze wyniki  kpn 20 i 1 Ppn  20 – bez podziału na kategorie 

chłopców  i dziewcząt . 

- Wyniki ze szkolnej ligi strzeleckiej zostaną zaliczone do współzawodnictwa sportowego 

szkół prowadzonego przez SZS na terenie Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

- zespołowa  dziewczęta , chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazja bez podziału  

   na płeć. 

 

 Miejsca zespołowo:  I - III puchary i dyplomy  oraz   IV - VI dyplomy 

 

Miejsca indywidualnie:     I - III medale nagrody i dyplomy oraz   IV - VI dyplomy 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

- organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i posiłków. 

- podsumowanie wyników nastąpi w miesiącu maju 2016 r. Termin uroczystego zakończenia ligi   

   zostanie podany  po ostatniej rundzie, po konsultacjach z opiekunami zespołów. 

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

- wyniki i bieżące informacje zamieszczane będą na stronie -    tkslok.pl 

- dodatkowych informacji na temat ligi oraz możliwości przeszkolenia przed startem w lidze   

udziela Sekretarz Zarządu Powiatowego LOK Jerzy Madej     tel – 604 45 88 19    lub                

508 06 58 62  

- Treningi  z broni pneumatycznej do ligi można odbywać na strzelnicy  – koszt treningu         

   6 złotych ( 30 śrutów , 2 tarcze ,broń , stanowisko ). 

-  Przewodniczącym Komisji Klasyfikacyjnej jest pan Ryszard Wątroba , który przyjmuje 

uwagi do komunikatu na adres  r.watroba@wp.pl  lub tel. 698 055 714. Dla uniknięcia 

nieporozumień spowodowanych nieczytelnie wpisanymi nazwiskami i imionami przez 

zawodników na metryczkach strzelań, proszę opiekunów o przesłanie list startujących na 

podany wyżej adres Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej. Wyniki z nieczytelnie lub 

niekompletnie wypełnionych metryczek nie będą liczone i zamieszczane w komunikatach. 

Za prawidłowo wypełnioną metryczkę odpowiada zawodnik.  

 

Regulamin został przyjęty na Posiedzeniu Zarządu Powiatowego LOK  Tarnów w dniu 

10.09.2015.  
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