Komunikat organizacyjny
SZKOLNEJ LIGI
w STRZELECTWIE SPORTOWYM
w ramach Licealiady Młodzieży
I ORGANIZATOR:
 Zespół Placówek Oświatowych – MOS PL Limanowa
▪ Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Limanowej
 Klub Strzelecki „ARCUS” Limanowa
Jury:
Sędzia główny
– Leszek Lach
Kierownik konkurencji –Bogdan Kita, Maciej Twaróg
Biuro zawodów:
- Jan Dominik,
- Teresa Piwowar
II CEL ZAWODÓW:
 Popularyzacja strzelectwa sportowego i sportów obronnych wśród młodzieży szkolnej,
 Kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotyczno-obronnych postaw młodego
pokolenia, w tym pozytywnego stosunku do służby wojskowej.
 Wyłonienie najlepszych drużyn szkolnych i zawodników indywidualnie w kategorii
dziewcząt i chłopców w powiecie limanowskim.
III. Proponowane terminy zawodów.
I rzut - 07.11.2018r. środa godz. 12.00
II rzut - 08.02.2019r. godz. 12.00
III rzut - 05.06.2019r. godz. 12.00
Po zamknięciu zgłoszeń, zostanie podany minutowy program zawodów - z rozstawieniem
czasu startu poszczególnych szkół – w pierwszej kolejności startować będą szkoły z poza terenu
Limanowej.
IV MIEJSCE ZAWODÓW:
Limanowa ul. M. Konopnickiej 4 – ZSP nr 1 Strzelnica Sportowa
„Pneumatyczna” Ligi Obrony Kraj (pod salą gimnastyczną)
V KONKURENCJA:
Karabinek sportowy pneumatyczny „SLAVIA”, kaliber 4,5 mm; 3 strzały próbne i 10 strzałów
ocenianych do tarczy TS-3 o skali 10-sto stopniowej z pozycji stojącej ( zawodnik/ka otrzymuje
2 tarcze).
Czas strzelania drużyny - 15 minut (3 dziewczyny oraz 3 chłopców).
Konkurencja drużynowa i indywidualna zawodów strzeleckich zostanie przeprowadzona
w kategoriach dziewcząt i chłopców szkół średnich.
VI UCZESTNICY ZAWODÓW :
W zawodach udział biorą drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół ŚREDNICH z terenu powiatu
limanowskiego, urodzeni w latach 1999-2002.
Skład drużyny liczy trzech zawodników. Każda szkoła może zgłosić do udziału w zawodach
dwie drużyny, w tym jedną dziewcząt. Warunkiem udziału drużyny w zawodach jest przesłanie
zgłoszenia poprzez System Rejestracji Szkół a wygenerowany druk zgłoszenia podbity przez
Dyrektora Szkoły i opiekuna.

VII PUNKTACJA:
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z postanowieniami regulaminu PZSS.
Klasyfikacja będzie prowadzona drużynowo i indywidualnie w poszczególnych kategoriach.
W każdej kategorii zwycięża drużyna, która zgromadzi w sumie największą ilość punktów z
10-ciu strzałów ocenianych, a indywidualnie ten uczestnik, który zdobędzie również największą
ilość punktów z 10-ciu strzałów ocenianych. Do klasyfikacji końcowej ligi będzie zaliczana
suma zdobytych punktów z 3 edycji Ligi zarówno w klasyfikacji zespołowej jak
i indywidualnej. W wypadku uzyskania jednakowej ilości pkt. decyduję większa ilość
uzyskanych 10 (9,8…itd.)
VIII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Uroczyste wręczenie pucharów, medali i dyplomów nastąpi na Finale Ligi
Strzeleckiej w dniu 5 czerwca 2019 r. po zakończeniu konkurencji III rzutu.
IX UWAGI KOŃCOWE:
- reprezentacje z poszczególnych szkół winny zgłosić się w określonym miejscu
i terminie pod opieką nauczyciela oraz posiadać kartę zgłoszenia podpisaną przez
Dyrektora Szkoły i opiekuna,
- przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckiej przeprowadzone zostanie losowanie
stanowisk.
- zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator zawodów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody
poniesione przez uczestników i opiekunów w czasie zawodów,
- organizator zastrzega sobie prawo i możliwość ostatecznej interpretacji
regulaminu.

Organizator:

Limanowa, 2018-10-09

