
Punktacja:  
 

1) Na każdym etapie zawodów prowadzi się klasyfikację zespołową  

    i indywidualną (oddzielnie zawodnicy licencjonowani i nielicencjonowani) 

2) Do punktacji zespołowej zalicza się wyniki osiągnięte przez wszystkich   

    reprezentantów zespołu;  

 

Nagrody:  

- drużynowo: miejsca 1-3 dyplomy, puchary, pozostali dyplomy;  

- indywidualnie: miejsca 1-3 medale, dyplomy, drobne nagrody rzeczowe  
 

Ustalenia końcowe:  
 

1) Zawody odbywają się według przepisów i  regulaminu ogólnopolskich 

zawodów  (do pobrania na stronie internetowej kuratorium oświaty) 

2) Za dyscyplinę drużyny odpowiada opiekun.  

3) Do spraw nie omówionych w Regulaminie mają zastosowanie aktualne 

przepisy PZSS.  

4) Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu, należy do 

organizatora.  

5) W ramach wpisowego organizator zapewnia posiłek, ciepłe i zimne napoje.  

6) Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od  następstw  

     nieszczęśliwych wypadków. 

 

Dane konta na które należy wpłacać tzw. startowe: 
 

Rada Rodziców 

w Zespole Szkół  

w Głogówku 

Nr 98890400015000000299260001 

 

W tytule wpłaty dopisek: 

„O Srebrne Muszkiety 2019” 
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    W dniu 23.05.2019 r. na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Głogówku zostaną 

przeprowadzone Wojewódzkie Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety”.  

1. Celem zawodów  jest : 

- wyłonienie mistrzów województwa opolskiego w kategorii drużynowej 

dziewcząt i chłopców,  

- wyłonienie reprezentantów województwa opolskiego na zawody centralne,  

      W finale centralnym który odbędzie się w Bydgoszczy wystartują zwycięzcy   

       etapu wojewódzkiego.  

2. W zawodach uczestniczyć mogą zespoły 3 – osobowe spośród uczennic  
i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oddzielnie dziewczęta  
i chłopcy, urodzeni w roku 1997  i młodsi. W zawodach mogą brać udział 

zawodnicy licencjonowani i nielicencjonowani oddzielnie klasyfikowani.  
3. Każda szkoła może wystawić po jednym zespole męskim i żeńskim. Udział  

w zawodach jest dobrowolny. 

4. Warunkiem  uczestnictwa w zawodach jest wpłata wpisowego w wysokości  

50 zł (od jednej drużyny) 

5. Zgłoszenie drużyny z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać 

 w terminie do 17 maja 2019r.  pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

kierownika zawodów:   sbogocz@poczta.onet.pl   

6. W dniu zawodów opiekun reprezentacji szkolnej przekazuje „Kartę Zgłoszenia 

Zawodników” na odprawie opiekunów drużyn.  

Na karcie tej winno być ujęte: 

- nazwa, adres i numer telefonu placówki zgłaszającej zespół; 

- imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery legitymacji szkolnych członków 

zespołu wraz z nazwą szkoły, która wystawiła legitymację; 

- imię, nazwisko wraz z telefonem kontaktowym opiekuna zespołu; 

- podpis zawodnika zaświadczający o przeszkoleniu w zakresie posługiwania 

się bronią i zasad bezpieczeństwa na strzelnicy i obiektach sportowych, 

- pieczęć szkoły i podpis dyrektora /kierownika/ placówki zgłaszającej zespół 

do zawodów. 

7. Organizator zawodów zabezpiecza: 

- strzelnicę wraz z obsługą, 

- komplet tarcz, 

- obsługę sędziowską 

8. Uczestnicy winni posiadać ze sobą: 

- dokument tożsamości (legitymację szkolną), 

- ubiór dostosowany do warunków zawodów, 

- regulaminową broń, 

- amunicję, 

- lunetę strzelecką. 

9. Miejsce zawodów  – strzelnica Bractwa Strzeleckiego w Głogówku   

ul. Winiary1  (obok Zespołu Szkół w Głogówku) 

10. Warunki strzelania: 

a) Broń - karabin sportowy, kaliber 5,6 mm o zamkniętych przyrządach 

celowniczych, waga do 5 kg. Nie dopuszcza się żadnych przeróbek  

i ostróg; 

b) Amunicja – produkcji dowolnej. Na każdym etapie zawodów zespoły 

wykonują strzelanie z własnej amunicji. Na finale wojewódzkim 

amunicję może dostarczyć organizator po uprzedniej wpłacie 

zwiększonego o koszt zakupu amunicji wpisowego ( 90 zł/drużynę ). 

Organizator ma techniczną możliwość, zapewnia drużynom   

nie posiadającym  własnej broni i amunicji udziału  w zawodach,  

jednak tylko po  wcześniejszym zgłoszeniu u  kierownika zawodów. 
c) 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 – 75 minut  

• normy na klasę sportową – według obowiązujących ustaleń PZSS. 

 

Koordynator Wojewódzki: Romuald Florczak wizytator , KO w Opolu  

                                     tel. 774524629  e-mail:  rsocha@kuratorium.opole.pl 

Kierownik zawodów: Sławomir Bogocz  sędzia klasy II    

                                     tel . 608662294    e-mail:   sbogocz@poczta.onet.pl   

Kierownik zespołu sędziowskiego: Andrzej Starostka  -  sędzia kl. P. 

Przewodniczący  Komisji Klasyfikacyjnej  Mirosław Jagiełło -  sędzia kl. II  

 

   PROGRAM ZAWODÓW 
 
     godz. 9 00 przyjazd zawodników na strzelnicę Bractwa 

Strzeleckiego w Głogówku 

     godz. 9 15 – 9 30 odprawa zespołu sędziowskiego i kierowników drużyn 

z kierownikiem zawodów, 

     godz. 9 30 – 9 45         uroczyste otwarcie zawodów, 

     godz. 9 45 – 10 00         losowanie kolejności startu zawodników, 

     godz. 10 00          rozpoczęcie strzelań, 

     godz. 10 00 – 11 30         I   zmiana, 

     godz. 11 30 – 13 00         II  zmiana, 

     godz. 13 00 – 14 30         III zmiana, 

     godz. 12 00 – 13 30         posiłek 

     godz. 14 30          zakończenie zawodów. 
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