
 

 
 

 

 

REGULAMIN  ZAWODÓW  STRZELECKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

O PUCHAR DYREKTORA 

POLICYJNEGO LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SŁUPSKU 

 

CELE: 

 promowanie strzelectwa wśród uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu słupskiego i 

miasta Słupsk; 

 integracja młodzieży szkolnej;  

 popularyzacja  strzelectwa  sportowego. 

 

ORGANIZATOR ZAWODÓW:  

Policyjne Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku, ul. 

Koszalińska 9, 76-200 Słupsk,  

tel. (059)8456070, fax. 59 848 26 03, e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl  

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

 15 grudnia 2015 r. godz. 12.00 

 Strzelnica Klubu Strzeleckiego „GRYF SŁUPSKI”, ul. Zamiejska 30, 76-200 Słupsk 

 

ZASADY UDZIAŁU W ZAWODACH 

1) W zawodach biorą udział reprezentacje wystawione przez szkoły gimnazjalne  

z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupsk.  
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2) Każda szkoła gimnazjalna może wystawić jedną reprezentację, składającą się z czterech  

zawodników. 

3) Zawody odbędą się w konkurencji karabin pneumatyczny, postawa stojąca, odległość 10 

metrów. 

4) Każdy zawodnik z drużyny oddaje 3 strzały próbne oraz 10 strzałów ocenianych.  

5) Organizator zabezpiecza broń i amunicję dla wszystkich zespołów. 

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

7) Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia 

organizatora, a w czasie strzelania polecenia i komendy sędziów. W przypadku naruszenia 

powyższych postanowień organizator ma prawo zdyskwalifikowania zespołu.  

8) Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać w formie 

pisemnej do organizatora zawodów do 30 min od zakończenia konkurencji lub zaistnienia problemu.  

9) Do spraw nieomówionych w regulaminie, a dotyczących zasad strzelania i oceniania mają 

zastosowanie aktualne przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.  

10) Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

11) Niedopuszczalne są ubrania strzeleckie (spodnie, kurtki, buty i rękawice). 

12) W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie regulamin strzelnicy i 

niniejszy regulamin. 

13) Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości (np. legitymację 

szkolną).  

14) Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przesłanie na adres organizatora za pomocą 

faksu lub poczty elektronicznej załączonej do niniejszego regulaminu karty zgłoszeniowej z 

listą zawodników. 

 

 ZGŁOSZENIA 

Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesłać w terminie do 14 grudnia 2015 r. faksem na 

numer 59 848 26 03, pocztą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@zsi.slupsk.pl lub na 

adres: Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku, ul. Koszalińska 9, 76-200 Słupsk 

  

 NAGRODY 

 indywidualnie – nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce, 

 dyplomy zespołowo i puchary na zajęcie I-III miejsca. 
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Załącznik do Regulaminu 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

UDZIAŁU W ZAWODACH STRZELECKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

O PUCHAR DYREKTORA  

POLICYJNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SŁUPSKU 

 

 

SZKOŁA 
…………................................................................................................................................................... 

 

OSOBA DO KONTAKTU / OPIEKUN DRUŻYNY 

 

..................................................................................................................................................................    

 Imię i nazwisko 

 

.................................................................................................................................................................. 

Telefon, e-mail 

 

 

Skład drużyny (imię i nazwisko zawodnika): 

 

1. ............................................................................................................... 

 

2. ............................................................................................................... 

 

3. ............................................................................................................... 

 

4. ............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Pieczęć Szkoły oraz pieczęć i podpis Dyrektora/Opiekuna  
 


