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Projekt „Szkolenie młodzie
sportowego” współfinansowany jest przez Urz
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I. CEL ZAWODÓW 

Propagowanie sportu i strzelectwa sportowego, integracja środowisk szkolnych z terenu 

Miasta Międzyrzec Podlaski i powiatu bialskiego, wyłonienie najlepszej drużyny i najlepszych 

strzelców. 

 

II. ORGANIZATOR, WYKONAWCA, MIEJSCE I TERMIN

1 Uczniowski Ludowy Klub Sportowo

Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w 

2 Zespół Szkół Ekonomicznych im Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Zawody zostaną rozegrane na strzelnicy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej 

w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. 3

Termin:  8 czerwca 2016 r.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo udziału w zawodach mają 4

ponadgimnazjalnych. 

Zawodników obowiązuje strój sportowy. Gimnazjum może zgłosić max dwie drużyny, szkoły 

ponadgimnazjalne mogą zgłosić po j

 

IV. KONKURENCJE I KLASYFIKACJA

Zawody prowadzone będą w dwóch kategoriach:

1 Gimnazjum w konkurencji k

odległość 10 m., 20 strzałów

2 Szkoła ponadgimnazjalna 

stojąca, odległość 10 m., 20 strzałów.

3 Najlepszy strzelec w kategorii open w konkurencji k

pozycja stojąca, odległość 10 m., 20 strzałów

 

Przed oddaniem strzałów ocenianych, każdy zawodnik b

5 strzałów próbnych. Czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów 

ocenianych 20 minut. 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowo -Turystyczny „Znicz”  

Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

tel. (83) 371 78 80, e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl 

„Szkolenie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ze strzelectwa 
współfinansowany jest przez Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim.
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Propagowanie sportu i strzelectwa sportowego, integracja środowisk szkolnych z terenu 

Międzyrzec Podlaski i powiatu bialskiego, wyłonienie najlepszej drużyny i najlepszych 

ORGANIZATOR, WYKONAWCA, MIEJSCE I TERMIN 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny "ZNICZ" działający przy Zespole Szkół 

omicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, 

Zespół Szkół Ekonomicznych im Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Zawody zostaną rozegrane na strzelnicy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej 

w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. 3-go Maja 40 / 42., 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Prawo udziału w zawodach mają 4-osobowe drużyny ze szkół gimnazjalnych oraz 

Zawodników obowiązuje strój sportowy. Gimnazjum może zgłosić max dwie drużyny, szkoły 

ponadgimnazjalne mogą zgłosić po jednej drużynie. 

KONKURENCJE I KLASYFIKACJA 

prowadzone będą w dwóch kategoriach:  

Gimnazjum w konkurencji karabinek pneumatyczny 4,5 mm, pozycja stojąca, 

odległość 10 m., 20 strzałów. 

Szkoła ponadgimnazjalna w konkurencji karabinek pneumatyczny 4,5 

stojąca, odległość 10 m., 20 strzałów. 

Najlepszy strzelec w kategorii open w konkurencji karabinek pneumatyczny 4,5 mm, 

pozycja stojąca, odległość 10 m., 20 strzałów 

Przed oddaniem strzałów ocenianych, każdy zawodnik będzie miał zapewnione odd

strzałów próbnych. Czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów 
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Propagowanie sportu i strzelectwa sportowego, integracja środowisk szkolnych z terenu 

Międzyrzec Podlaski i powiatu bialskiego, wyłonienie najlepszej drużyny i najlepszych 

Turystyczny "ZNICZ" działający przy Zespole Szkół 

Zespół Szkół Ekonomicznych im Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim 

Zawody zostaną rozegrane na strzelnicy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej  

osobowe drużyny ze szkół gimnazjalnych oraz 

Zawodników obowiązuje strój sportowy. Gimnazjum może zgłosić max dwie drużyny, szkoły 

arabinek pneumatyczny 4,5 mm, pozycja stojąca, 

arabinek pneumatyczny 4,5 mm, pozycja 

arabinek pneumatyczny 4,5 mm, 

ędzie miał zapewnione oddanie 

strzałów próbnych. Czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów 



 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowo

przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. D
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Klasyfikacja: 

Klasyfikacja prowadzona będzie w rozbiciu na dwie kategorie: 

 1. Gimnazja klasyfikacja drużynowa

 2. Szkoła ponadgimnazjalna klasyfikacja drużynowa

 3. Najlepszy zawodnik 

Organizatorzy dopuszczają używanie własnej broni pneumatycznej o energii kinetycznej 

wystrzelonego pocisku poniżej 17J

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ ZAWODNIKÓW

1 Sprzęt strzelecki, amunicja, tarcze.

2 Obsługa sędziowska. 

3 Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.

 

VI. NAGRODY 

1 Za zdobycie I, II, III miejsca drużynowo w kategorii gimnazjum (karabinek pneumatyczny) 

- Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.

2 Za zdobycie I, II, III miejsca drużynowo w kategorii szkoła ponadgimnazjalna (karabinek 

pneumatyczny) - Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.

3 Za zdobycie najlepszego wyniku przez zawodnika w karabinku 

puchar okolicznościowy

Drużyny oraz najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymują 

w zawodach. 

 

VII. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00, na strzelnicy ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, 

przy ul. 3-go Maja 40/42. Przewidziane zakończenie zawodów godz. 13.00,

Drużyny przyjeżdżają na koszt własny 

Zgłoszenie drużyny musi nastąpić 

Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmuje: sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

Dąbrowskiej, ul. 3-go Maja 40/42, 21

szkola@zse.miedzyrzec.pl 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem.

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Wszelkie sprawy sporne wynikłe podczas trwania turnieju rozst

Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Za dyscyplinę i przestrzeganie regulaminu zawodów odpowiada opiekun drużyny.

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowo -Turystyczny „Znicz”  

Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

tel. (83) 371 78 80, e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl 

„Szkolenie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ze strzelectwa 
współfinansowany jest przez Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim.

Klasyfikacja prowadzona będzie w rozbiciu na dwie kategorie:  

1. Gimnazja klasyfikacja drużynowa– I, II, III miejsce 

ła ponadgimnazjalna klasyfikacja drużynowa– I, II, III miejsce

ajlepszy zawodnik - karabinek 

Organizatorzy dopuszczają używanie własnej broni pneumatycznej o energii kinetycznej 

wystrzelonego pocisku poniżej 17J, amunicji, kurtek strzeleckich oraz rękawic strzeleckich.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ ZAWODNIKÓW 

Sprzęt strzelecki, amunicja, tarcze. 

Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe. 

Za zdobycie I, II, III miejsca drużynowo w kategorii gimnazjum (karabinek pneumatyczny) 

Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski. 

Za zdobycie I, II, III miejsca drużynowo w kategorii szkoła ponadgimnazjalna (karabinek 

Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski. 

Za zdobycie najlepszego wyniku przez zawodnika w karabinku sportowym przewidziano 

olicznościowy. 

rużyny oraz najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymują 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00, na strzelnicy ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, 

go Maja 40/42. Przewidziane zakończenie zawodów godz. 13.00,

Drużyny przyjeżdżają na koszt własny  

Zgłoszenie drużyny musi nastąpić do dnia 6 czerwca 2016 r.  

Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmuje: sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

go Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski Tel 83 371 78 80, e

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Wszelkie sprawy sporne wynikłe podczas trwania turnieju rozstrzygać będzie Sędzia Główny 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

dyscyplinę i przestrzeganie regulaminu zawodów odpowiada opiekun drużyny.

 

 

dzyrzecu Podlaskim 

ponadgimnazjalnej ze strzelectwa 
ędzyrzecu Podlaskim. 

I, II, III miejsce 

Organizatorzy dopuszczają używanie własnej broni pneumatycznej o energii kinetycznej 

oraz rękawic strzeleckich. 

Za zdobycie I, II, III miejsca drużynowo w kategorii gimnazjum (karabinek pneumatyczny) 

Za zdobycie I, II, III miejsca drużynowo w kategorii szkoła ponadgimnazjalna (karabinek 

sportowym przewidziano 

rużyny oraz najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy za udział 

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00, na strzelnicy ZSE w Międzyrzecu Podlaskim,  

go Maja 40/42. Przewidziane zakończenie zawodów godz. 13.00, 

Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmuje: sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii 

560 Międzyrzec Podlaski Tel 83 371 78 80, e-mail: 

rzygać będzie Sędzia Główny 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

dyscyplinę i przestrzeganie regulaminu zawodów odpowiada opiekun drużyny. 


