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W dniach 23 lutego do 2 marca 2020 r. we 
Wrocławiu w Hali Stulecia odbyły się Mistrzostwa 
Europy w strzelaniach pneumatycznych (karabin, 
pistolet i ruchoma tarcza). Zawody okazały się dużym 
sukcesem organizacyjnym oraz sportowym. 
Reprezentacja narodowa zdobyła 5 medali dla Polski. 
 Indywidualnie tytuł Mistrzyni Europy juniorek w 
konkurencji Kpn 60 zdobyła Aleksandra Szutko na 
co dzień zawodniczka reprezentująca Uczniowski 
Klub Sportowy "Kaliber" Białystok. 

    Brązowy medal ME mężczyzn w strzelaniach do 
ruchomej tarczy w konkurencji RT 30+30 wywalczył 
Łukasz Czapla z KS „Petarda” Kraków. 
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Zespołowo w konkurencji Ppn 60 kobiet (pistolet) zdobyliśmy srebrny medal (Klaudia Breś, 
Beata Bartków-Kwiatkowska, Joanna Tomala); ponadto zespołowo w konkurencji Kpn 60 
kobiet (karabin) zdobyliśmy brązowy medal (Aneta Stankiewicz, Natalia Kochańska, 
Agnieszka Nagay). Juniorki w konkurencji Kpn 60 zdobyły także brązowy medal (Julia 
Grzybowska, Julia Piotrowska, Aleksandra Szutko). Polska w medalowej punktacji zajęła 7 m. 

 
 

Mistrzostwa Europy zgromadziły czołówkę zawodników, bowiem była to jedna z ostatnich 
okazji do zdobycia prawa startu na Igrzyskach 2020 w Tokio. Impreza budziła duże 
zainteresowanie wszystkich miłośników strzelectwa w Polsce. Nasz kraj ostatni raz 
organizował imprezę tej rangi 23 lata temu (ME Warszawa 1997 r.). 
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W ME wzięli udział m. in. zawodnicy wywodzący się z klubów z Małopolski:          
Joanna Tomala TKKF Promień Bochnia, Beata Bartków-Kwiatkowska KS ZO LOK Kraków, 
Łukasz Czapla WKS Wawel Kraków. Na „Srebrnych Muszkietach” czekamy na ich następców… 



Miejsca  i terminy  przeprowadzenia zawodów 

 

 

1. Strzelnica szkolna w Oświęcimiu ul. Bema 8, dla reprezentacji powiatowych (miejskich): 
Chrzanowa, Krakowa-Krowodrzy, Miechowa, Olkusza, Oświęcimia  -  w dniu 
15.04.2020 r. od godz. 10.00 (do finału wojewódzkiego wchodzą 4 drużyny).  

2. Strzelnica TOSSiS LOK Tarnów ul. Krzyska 17, dla reprezentacji powiatowych (miejskich):, 
Bochni, Brzeska, Krakowa-Nowej Huty, Tarnowa - w dniu 18.04.2020 r. od godz. 10.00 
(do finału wojewódzkiego wchodzą 4 drużyny). 

3. Strzelnica LOK Nowy Sącz ul. Tarnowska 32, dla reprezentacji powiatowych: Gorlic, 
Limanowej, Nowego Sącza -  w dniu 20.04.2020 r. od godz. 10.00  

 (do finału wojewódzkiego wchodzą 3 drużyny). 
4. Strzelnica ZP LOK Sucha Beskidzka ul. Makowska (bez numeru), dla reprezentacji 

powiatowych: Andrychowa, Suchej Beskidzkiej, Wadowic  -  w dniu 22.04.2020 r. od 
godz. 10.00        (do finału wojewódzkiego wchodzi  1 drużyna). 

5. Strzelnica ZP LOK w Nowym Targu ul. Sybiraków 45, dla reprezentacji powiatowych: 
Myślenic, Nowego Targu - w dniu 22.04.2020 r. 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: 
 
Tarnów -  p. Jerzy Madej (tel. 508 065 862)  

Nowy  Sącz -  p. Krzysztof Gozdecki (tel.  605 579 612) 

Oświęcim -  p. Grzegorz Kościelnik (tel. 500 102 119) 

Nowy Targ - p. Michał Maciaszek  (tel. 784 853 338) 

Sucha Beskidzka - p. Grzegorz Hudziak (tel. 791 963 623) 

lub z Biurem Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie – dyrektor biura       
płk (r.) Marek Stasiak (fax 12 634 05 14 lub tel. 508 024 017.) 

KOORDYNATOR ORGANIZACJI ZAWODÓW:  
p. Marian Ożóg tel. 508 065 895 adres e-mail: lokbmzwzawody@gmail.com 

 
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 ( Ksp 30 l ): 5 strzałów próbnych ,  

30 ocenianych. 
 odległość strzelania – 50 m; 



 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 uwzględnieniem  
poprawek ISSF  Edycja 2017 (Wydanie drugie, V1.1 01/2018 – tł. na j. pol. PZSS) 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. Marian Ożóg - tel. 508 065 895).  
  
 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 2020”, prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa.  

Do klasyfikacji drużynowej zawodnicy otrzymują za zdobyte miejsca kolejno punkty:   
18, 16, 14 pkt., a następne miejsca o 1 punkt mniej oraz 1 pkt. za każdego zawodnika poza 
miejscami punktowanymi. 

 

Udział w zawodach, ilościowo w konkurencjach, wszyscy zainteresowani 
są obowiązani zgłosić do dnia  

8 kwietnia 2020 r. (środa)                                     
do Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  LOK  w Krakowie                   
ul. Pomorska 2;  e-mail adres:  lokbmzwzawody@gmail.com  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 z metryczkami. 
Dojazd na zawody, wyżywienie – we własnym zakresie. 
W wypadku potrzeby zmiany terminu zawodów  lub  ich miejsca należy koniecznie  
powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym kierownika zawodów (!) 
 

Na ogólnopolskie zawody pojadą te drużyny dziewcząt i chłopców,       
które zdobędą największą ilość punktów w eliminacjach. 
 
Kierownikiem zawodów i koordynatorem całości jest p. Marian Ożóg (tel. 508 065 895). 

                                                                                
 

Organizatorzy 

   
 


