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Otwarte Wojewódzkie Zawody w strzelectwie sportowym         

z broni kulowej juniorów i juniorów młodszych  

Eliminacje do ogólnopolskiego finału zawodów 

„ O Srebrne Muszkiety 2019” 

 

  

Kraków, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, 

Sucha Beskidzka, Tarnów 

6.04. - 16.04. 2019r. 



Miejsca  i terminy  przeprowadzenia zawodów 

 

1. Strzelnica sportowa w m. Pasternik k. Krakowa (odpłatnie) dla reprezentacji 
powiatowych (miejskiej):  Krakowa-Krowodrzy, Krakowa-Nowej Huty, Miechowa  – 
w dniu 6.04.  od godz. 10.00 (do finału wojewódzkiego wchodzą  3 drużyny). 

2. Strzelnica TOSSiS LOK Tarnów ul. Krzyska 17, dla reprezentacji powiatowych: 
Tarnowa, Brzeska, Bochni - w dniu 6.04. od godz. 10.00 (do finału wojewódzkiego 
wchodzą 4 drużyny). 

3. Strzelnica szkolna w Oświęcimiu ul. Bema 8, dla reprezentacji powiatowych: 
Chrzanowa, Olkusza, Oświęcimia  -  w dniu 9.04. od godz. 10.00 (do finału 
wojewódzkiego wchodzą 2 drużyny). 

4. Strzelnica LOK Nowy Sącz ul. Tarnowska 32, dla reprezentacji powiatowych: Gorlic, 
Nowego Sącza, Limanowej -  w dniu 11.04. od godz. 10.00  

 (do finału wojewódzkiego wchodzą 3 drużyny). 
5. Strzelnica ZP LOK Sucha Beskidzka ul. Makowska, dla reprezentacji powiatowych: 

Suchej Beskidzkiej, Andrychowa, Wadowic  -  w dniu 16.04. od godz. 10.00        
(do finału wojewódzkiego wchodzi  1 drużyna). 

6. Strzelnica ZP LOK w Nowym Targu ul. Sybiraków 45, dla reprezentacji powiatowych: 
Nowego Targu, Myślenic - w dniu 16.04. od 10.00  (do finału wojewódzkiego 
wchodzą 2 drużyny). 

 
  Szkoły spoza LOK mogą zgłosić bezpośrednio  udział do kierowników zawodów 
lub kuratorium - warunek dopuszczenia do zawodów: odbycie minimum dwóch 
strzelań z broni kulowej. 
 

Rozpoczęcie strzelań oraz szczegóły uzgodnić należy  z kierownikami 
zawodów na strzelnicach: 

Kraków - p. Kowalski (tel. 508 065 869) 
Tarnów -  p. Madej (tel. 508 065 862)  
Nowy  Sącz -  p. Gozdecki (tel.  605 579 612) 
Oświęcim -  p. Kościelnik (tel. 500 102 119) 
Nowy Targ - p. Maciaszek  (tel. 784 853 338) 
Sucha Beskidzka - p. Grzela (tel. 605 079 022) 
lub z Biurem Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie – dyrektor  

M. Stasiak (fax 12 634 05 14 lub tel. 508 024 017.)  
 

Warunki strzelania: 

 

a) Broń - karabin sportowy, kaliber 5,6mm o zamkniętych przyrządach 
celowniczych, waga do 5kg. Nie dopuszcza się żadnych przeróbek  i ostróg; 

b) Konkurencja: 
 Karabin sportowy 30 strzałów leżąc (Ksp30l) : 5 strzałów próbnych ,  

30 ocenianych. 
 odległość strzelania – 50m; 
 tarcza – TS-1; 
 czas strzelania: 

- 10 minut czas przygotowawczy i strzały próbne, 
- 30 minut strzały oceniane. 

 

Warunki zgodnie z: „Urzędowe ustawy, przepisy i regulaminy” z wzgl.  poprawek 
ISSF.  Wydanie 2017 oraz regulaminem i wytycznymi zawartymi na stronie internetowej 
Małopolskiego Kuratorium Oświaty, MON  i LOK (www.lok.org.pl) - które obowiązują 
wszystkie drużyny). 



ZP(M) LOK (powiat), szkoła - może wystawić reprezentację w składzie:  

 dwie drużyny po 3 chłopców; 

 dwie drużyny po 3 dziewczęta. 
Organizacje  z m. Tarnów, Kraków-Krowodrza, Kraków-Nowa Huta mogą wystawić                 
do  6 drużyn męskich i żeńskich. 
(Istnieje możliwość wystawienia przez pozostałe organizacje większej ilości drużyn, po 
wcześniejszym uzgodnieniu warunków z p. Kowalskim - tel. 508 065 869)  
  
 Zawodnicy będą klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych i można przesunąć 
tylko młodzika (młodziczkę) do kategorii juniora mł. (juniorki mł.). 
Zawodnicy zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości. 

W zawodach, oprócz eliminacji do ogólnopolskiego finału zawodów „O Srebrne 
Muszkiety 2019”, prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa.  

Do klasyfikacji drużynowej zawodnicy otrzymują kolejno punkty 18, 16, 14 pkt,          
a dalsze miejsca o 1 punkt mniej oraz 1 pkt. za każdego zawodnika poza miejscem 
punktowym. 

 

Udział w zawodach, ilościowo w konkurencjach, wszyscy 
obowiązani są  zgłosić do dnia 1.04.2019r. do działu sportów obronnych  
Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  LOK  w Krakowie            
ul. Pomorska 2;  e-mail  dymiaca_lufa@wp.eu  lub fax 12 634 05 14. 
 
 

Uczestnicy zawodów strzelają z broni własnej (istnieje możliwość udostępnienia 
broni po wcześniejszym  uzgodnieniu, pod warunkiem braku w ZP osoby posiadającej 
dopuszczenie). 
Organizator zabezpiecza amunicję sportową i zestawy tarcz. 
Dojazd na zawody, wyżywienie – we własnym zakresie. 
Zawody można rozpocząć jedynie  po przybyciu  upoważnionego przedstawiciela   
z BMZW . 
 

Na ogólnopolskie zawody pojadą te drużyny dziewcząt i chłopców, które 
zdobędą najwięcej punktów w eliminacjach. 
 
Kierownikiem zawodów jest p. Krzysztof Kowalski. 

                                                                                
 

Organizatorzy 
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