
                                  

 Regulamin              
XIII Drużynowe Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS  

 w strzelaniu z broni pneumatycznej 2022 

Orneta 26.11.2022 

1. Cel 

popularyzacja strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej w środowiskach wiejskich  
i małomiasteczkowych 

1. Organizator 

Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS   
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Gmina Orneta 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie 
KS ALFA ORNETA / OSIR ORNETA, 

3. Termin i miejsce  

OSIR Orneta – 26.11.2022 godz. 10.30 rozpoczęcie strzelań 

4. Uczestnictwo 

Do zawodów mogą przystąpić drużyny reprezentujące kluby/stowarzyszenia/Gminy z miejscowości do 20 tys. 
Mieszkańców. Dana jednostka może zgłosić max 2 drużyny. 

Drużyna składa się z trzech zawodników (dopuszcza się składy mieszane oraz 2 zawodników rezerwowych).  
Ustala się minimalny wiek uczestnika – 17 lat (rocznik 2005) 

5. Sposób rozgrywania Mistrzostw 

Konkurencja Karabin pneumatyczny (bez strojów i butów strzeleckich) 
- Odległość strzelecka: 10m  
- Tarcze karabinowe zgodne z przepisami PZSS 
- System każdy z każdym (kolejność meczów po rozlosowaniu)  
- Drużyna występująca w meczu składa się z 3 zawodników. 
-  Bezpośredni mecz pomiędzy drużynami składać się będzie z poszczególnych pojedynków jeden na jeden (na 
jednym podwójnym stanowisku gdzie zawodnicy strzelają w pojedynku na przemian)  

Kapitanowie drużyn przed meczem przekazują sędziemu skład imienny drużyny w kolejności od 1 do 3, będzie 
obowiązywał do układu pojedynku (sędzia rozlosuje  drużynę której zawodnicy będą oznaczeni ABC oraz XYZ 

Mecz składa się z 3-5 pojedynków rozgrywanych kolejno po sobie  

Układ pojedynków w meczu: 



Zawodnik za zwycięski pojedynek otrzymuje dla drużyny 1 pkt., zawodnik przegrany O pkt.   

Drużyna wygrywając w stosunku 3:0 i 3:1 otrzymuje 3 punkty, a drużyna pokonana otrzymuje 0 punktów; 
zwycięzca w stosunku 3:2 otrzymuje 2 punkty, a zespół pokonany 1 punkt. 

Zawodnicy w bezpośrednim pojedynku strzelają, po 5 strzałów ocenianych. W przypadku takiej samej liczby pkt 
decyduje lepszy wynik w kolejnym strzale (złoty strzał). Po zakończonym pojedynku sędzia podaje wynik 
wskazując zwycięzcę, zawodnicy podpisują protokół, od którego nie ma możliwości odwołania. 
  
Czas strzelania oraz ilość strzałów ocenianych ustalona zostanie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i 
warunków danego obiektu. 
Zawodnicy przed rozpoczęciem pojedynków w godz. 10.00 - 10.30 będą mieli możliwość oddania strzałów 
próbnych.  

O miejscu drużyny decyduje łączna suma punktów zdobytych we wszystkich rozegranych meczach. W przypadku 
tej samej liczby pkt. o kolejności zdecyduje wynik bezpośrednich pojedynków pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami. 
Drużyna z największą liczbą pkt otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Województwa na rok 2022 

Organizator zabezpieczy amunicje, tarcze oraz posiłek dla zgłoszonych wcześniej uczestników zawodów. 
Organizator dopuszcza możliwość strzelania z własnej broni kaliber 4,5 mm. o energii wylotowej pocisku do 17 J z 
mechanicznymi przyrządami celowniczymi (zamknięte lub otwarte) 

6. Zgłoszenia  
Zgłoszenia Drużyn ze składami imiennymi (max. 5 osób - 2 rezerwowe), należy składać do dnia  23.11.2022 r do 
biura WMZ LZS w Olsztynie - email: wmz@lzs.olsztyn.pl.  
8. Nagrody 
Klasyfikacja drużynowa – za miejsca I –III Puchary, medale 

9. Postanowienia końcowe 
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, także po zapoznaniu się z klauzulą dot. danych osobowych 

znajdującą się na stronie internetowej organizatora tj. lzs.olsztyn.pl  
- Zawody zostaną przeprowadzone według regulaminu w/w zawodów oraz przepisów PZSS. 
- Organizator nie dopuszcza startów PK. 
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.
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