
 

 

56. ZAWODY STRZELECKIE 

„O Srebrne Muszkiety – 2017” 

A. CELE 

1. popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych, 
zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej. 

2. rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności w strzelectwie sportowym 

B. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Zawody mają charakter ogólnopolski i rozgrywane są w kolejnych etapach. 
2. Sposób organizacji zawodów na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i wojewódzkim 

określa właściwy Kurator Oświaty. 
3. Finał Centralny organizowany jest przez: 

a. Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność” 
przy wsparciu i pomocy; 
 Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, 
 Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, 
 Władz Samorządowych i Administracyjnych – Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, oraz Miasta Bydgoszczy, 
 Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
 Cywilno-Wojskowego Zespołu Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy, 

4. Przebieg i organizacja zawodów. 
a. Zawody na szczeblu, szkolnym, międzyszkolnym i wojewódzkim. 

1) Organizowane są w terminach i zgodnie z zasadami określonymi przez 
właściwych kuratorów oświaty. Mają na celu wyłonienie drużyny, która będzie 
reprezentować szkołę w dalszym etapie zawodów. Dopuszcza się nie 
rozgrywanie zawodów sportowych na tych etapach w przypadku, gdy nie ma 
możliwości wystawienia więcej niż jednego zespołu. 

2) Skład reprezentacji szkolnej (po jednej w konkurencji dziewcząt i chłopców) 
należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2017 r. do wizytatora ds. obronnych 
(specjalisty zajmującego się ww. problematyką) w Kuratorium Oświaty. (karta 
zgłoszenia – załącznik nr 1) 

3) Zawody wojewódzkie należy zakończyć do 20 maja 2017 roku, przesyłając 
jednocześnie w terminie do 23 maja 2017 roku Kierownikowi Zawodów Finału 
Centralnego oraz do Wojskowego Stowarzyszenia „Sport-Turystyka-
Obronność” protokoły z zawodów wojewódzkich wraz z kartą zgłoszenia 
wyłonionych zespołów (po jednej w konkurencji dziewcząt i chłopców). 

b. Finał centralny zawodów 
1) Finał centralny zawodów organizuje Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-

Turystyka-Obronność”. 
2) Finał odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 29-31.05.2017 r. 
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3) W finale uczestniczyć będzie 16 zespołów dziewcząt i 16 zespołów chłopców – 
zwycięzców zawodów wojewódzkich. 

4) W trakcie finału centralnego koszty pobytu tylko zespołu wraz z jednym 
opiekunem, pokrywa organizator. Organizator nie zapewnia żadnych 
świadczeń innym osobom towarzyszącym. Przyjazd zespołów na koszt własny. 

5) Głównymi nagrodami finału centralnego są Srebrne Muszkiety. 
6) Za zajęcie trzech pierwszych w klasyfikacji zespołowej (oddzielnie w kategorii 

dziewcząt i chłopców) zespoły otrzymują puchary, medale i dyplomy,  
a zawodnicy i opiekun ponadto upominki indywidualne. 

7) Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacjach indywidualnych 
przewiduje się również uhonorowanie pucharami, medalami i upominkami 
oraz dyplomami. 

8) Dane teleadresowe organizatora Finału Centralnego: 

Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność” 
Wiceprezes – Jerzy Kufel 

ul. Myśliborska 24a/17, 03-185 WARSZAWA 
e-mail: lefuk50@wp.pl 

Kierownik Zawodów 
w Finale Centralnym 
ppłk rez. Jerzy Kufel 
tel. +48 607345404 

e-mail: lefuk50@wp.pl 

C. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE 

I. Warunki uczestnictwa. 

1. W zawodach uczestniczą 3-osobowe zespoły tylko ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, oddzielnie dziewczęta i chłopcy. 

2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy licencjonowani i nielicencjonowani 
oddzielnie klasyfikowani. 

3. Zawodnicy uzyskują normy na klasę sportową – według obowiązujących ustaleń PZSS.  
4. Od uczestników wymaga się posiadania: 

a. legitymacji szkolnych; 
b. zaświadczeń (orzeczeń) lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do 

udziału w zawodach. W przypadku braku takowego odpowiedzialność za stan 
zdrowia uczniów ponosi szkoła zgłaszająca; 

c. ubiorów dostosowanych do warunków zawodów; 
d. posiadania ze sobą apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej (jedna na 

zespół). 

II. Warunki strzelania: 

1. Strzelanie z broni własnej – karabin sportowy, kaliber 5,6 mm o zamkniętych 
przyrządach celowniczych, waga do 5 kg. Nie dopuszcza się żadnych przeróbek  
i ostróg; 

2. Amunicja – produkcji dowolnej. Na wszystkich etapach zawodów zespoły wykonują 
strzelanie z własnej amunicji; 

3. Konkurencja: 
 strzelanie 60 strzałów w postawie leżącej; 
 odległość strzelania 50 m; 
 tarcza – 154,4/112,4 mm; 
 liczba strzałów próbnych – dowolna, liczba strzałów ocenianych – 60; 
 czas strzelania łącznie ze strzałami próbnymi – 90 minut w przypadku 

transporterów tarcz lub 75 minut w przypadku innych systemów tarczowych; 
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III. Klasyfikacja: 

1. Na każdym etapie zawodów prowadzi się klasyfikację zespołową oraz indywidualną 
oddzielnie dla zawodników z licencją i nielicencjonowanych. 

2.  Do punktacji zespołowej zalicza się wyniki osiągnięte przez wszystkich 
reprezentantów zespołu. 

D. USTALENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

2. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego 
opiekun. 

3. Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu 
wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy. 

4. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz 
postanowienia organizatora, a w czasie strzelania także sędziów. W przypadku 
naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo zdyskwalifikowania 
zespołu. 

5. Organizatorzy kolejnych etapów zawodów zobowiązani są do zapewnienia 
uczestnikom bezpieczeństwa, a w szczególności opieki medycznej podczas trwania 
imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać 
w formie pisemnej do biura organizacyjnego zawodów do 30 min od zakończenia 
konkurencji lub zaistnienia problemu. Do spraw nieomówionych w ww., regulaminie, 
a dotyczących zasad strzelania i oceniania mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS. 

7. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do 
organizatora. 

WICEPREZES 
WOJSKOWEGO STOWARZYSZENIA 
SPORT-TURYSTYKA-OBRONNOŚĆ 

Jerzy Kufel 


