
                                  

Regulamin 
 VI Samorządowe Mistrzostwa Strzeleckie  

o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustawa Marka Brzezina 

25.09.2022 
1. Cel 
Popularyzacja strzelectwa na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2.  Organizator 
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS   
KLUB Strzelecki GARDA Ostróda 
Przy wsparciu finansowym  Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

3. Termin i miejsce  
Zawody odbędą się 25 września 2022 r. godz. 1100 (niedziela),  
Strzelnica KS GARDA KACZORY gm. Ostróda. 

4. Uczestnictwo 
Zawody odbędą się w formule drużynowej oraz indywidualnej.  
Drużyny składać się będą z trzech zawodników. Do zawodów mogą przystąpić drużyny 
Samorządów  Gminnych/Powiatowych/Województwa.  
W skład drużyny może wchodzić: kierownictwo Samorządów  
(Marszałek/Starosta/Burmistrz/Wójt - dopuszcza się udział zastępców), Radni, Sołtysi, 
pracownicy samorządów, przedstawiciele Nadleśnictwa, przedstawiciele Straży Pożarnej, 
przedstawiciele służb mundurowych, mieszkańcy gminy.   
W przypadku nie wystawienia przez daną jednostkę drużyny ze względu na braki osobowe 
istnieje możliwość startów indywidualnych.   

5. Konkurencje  
KARABIN centralnego zapłonu (AR15) 
Na osi długiej (100 m) karabin centralnego zapłonu, postawa strzelecka stojąca bez podpórki, 
odległość  50 m, trzy strzały  próbne i pięć ocenianych,  tarcza nt23p (żołnierz). 
Pistolet centralnego zapłonu (glock) 
Na osi 25 metrowej, pistolet centralnego zapłonu, postawa strzelecka stojąca z wolnej ręki 
lub oburącz, odległość 25 m, trzy strzały próbne i pięć ocenianych, tarcza sportowa TS4. 

6. Zgłoszenia  
Zgłoszeń imiennych zawodników dokonują jednostki wymienione w pkt. 4 regulaminu, 
zgłoszenia należy składać do 19 września 2022 mailowo na adres: wmz@lzs.olsztyn.pl.  
Na podstawie kolejności zgłoszeń do zawodów zostanie zakwalifikowanych 16 drużyn  
lub łącznie 50 zawodników. Istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowej drużyny/zawodnika, 
którzy zostaną dopuszczeni do zawodów w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń od podanej w 
regulaminie kwalifikowanej liczby drużyn/zawodników.   

7. Klasyfikacja 
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa oraz indywidualna, oddzielnie karabin i pistolet. 
W przypadku drużyn będzie liczona suma wszystkich zdobytych punktów (każdy zawodnik 
drużyny strzela z karabinu i pistoletu). Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja 



indywidualna dla samorządowców (Wójt, Burmistrz, Starosta, Przewodniczący Rady) o 
kolejności decyduje wynik łączny obu konkurencji.  

8. Nagrody 
Klasyfikacja drużynowa – za miejsca I–III przewidziano medale, za miejsca  I-VI puchary.  
Klasyfikacja indywidualna (oddzielnie karabin i pistolet) – za miejsca I–III medale, za miejsce I 
- Puchar Marszałka Województwa. Kategoria: Samorządowcy - za miejsca I-III puchary.   

9. Postanowienia końcowe 
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.  
Zawodnicy korzystają z broni obiektowej 
Organizatorzy zabezpieczą posiłek regeneracyjny dla uczestników zawodów.  
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.   
Wszystkich uczestników zawodów sportowych obowiązuje znajomość i przestrzeganie 
aktualnych rekomendacji państwowych związanych z pandemią COVID – 19. 
Za wypadki zaistniałe z winy zawodników lub osób towarzyszących organizator nie 
odpowiada.


