
 
Opiekun Ligi Strzeleckiej ZST w Kcyni: Tomasz Suty 

I Turniej Strzelecki  
o Puchar Ligi Strzeleckiej 

ZST w Kcyni 

Regulamin 
 

Cel: 
1. Celem rywalizacji jest popularyzowanie strzelectwa sportowego jako alternatywnej formy 

spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

Organizatorzy: 
1. Organizatorem turnieju jest Liga Strzelecka ZST. 

2. Turniej ma charakter drużynowy oraz indywidualny i jest przeznaczony dla młodzieży klas 

ósmych szkół podstawowych gminy Kcynia. 

3. Zawody zorganizowane będą na  strzelnicy sportowej ZST w Kcyni w dniu 10 kwietnia 2021 r.  

od godziny 9.00 (rejestracja uczestników) i będą trwać do wyłonienia zwycięzców. 

 

Zapisy: 
1. Każda szkoła podstawowa może wystawić dowolną liczbę drużyn, liczących co najmniej  

3 uczniów, maksymalnie 6. Każda drużyna musi mieć opiekuna (nauczyciela z danej szkoły,  

przy czym jeden opiekun może sprawować pieczę nad kilkoma drużynami z danej placówki)  

oraz unikalną nazwę. 

2. Zgłoszenia drużyn (podanie nazwy drużyny, imion i nazwisk  członków oraz opiekuna, a także 

nazwy szkoły) może dokonać opiekun drogą elektroniczną na adres opiekuna Ligii Strzeleckiej ZST 

Pana Tomasza Suty: t.suty@zstkcynia.pl w terminie do 07 czerwca 2021 r.  

3. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie, którzy wcześniej nie mieli okazji strzelania z broni 

pneumatycznej (liczą się Wasze chęci), każdy zostanie profesjonalnie przeszkolony. 

 

Przebieg: 
1. Każdy z zawodników może wstępnie oddać dwie serie po 5 próbnych strzałów do standardowej 

tarczy strzeleckiej w celu zaznajomienia się z karabinkiem. Po każdej serii może sprawdzić swoją 

skuteczność (wyniki). 

2. Zawody polegają na oddaniu 4 strzałów do specjalnie przygotowanej planszy z czterema 

osobnymi tarczami (po jednym strzale do każdej tarczy) z punktacją w zakresie od 5 do 10. 
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Zsumowanie punktów daje ostateczny wynik każdego z uczestników. Suma trzech najlepszych 

wyników członków danej drużyny jest wyznacznikiem wyniku całej drużyny i stanowi podstawę 

klasyfikacji końcowej. W przypadku uzyskania identycznych rezultatów przez dwie drużyny  

z podium (miejsca 1-3) następuje dogrywka, w której do przygotowanej tarczy 4 strzały oddaje 

jeden z wytypowanych przez drużynę lub opiekuna zawodników. Zawodnik z wyższą sumą 

punktów gwarantuje drużynie wyższą lokatę. 

 

Nagrody: 
1. Zwycięska drużyna otrzymuje Puchar Ligi Strzeleckiej ZST 2020/21, a każdy z uczestników 

okolicznościowy dyplom, możliwe są dodatkowe nagrody nie przewidziane w regulaminie. 

2. Indywidualnie najlepsi uczestnicy w dwóch kategoriach: dziewczęta oraz chłopcy zostaną 

nagrodzeni medalami za 1, 2 i 3 miejsca. 

 

Współpraca: 
 

1. Turniej wspiera LOK reprezentowana przez Pana Stanisława Kanta  

oraz Urząd Gminy i Miasta Kcynia reprezentowany przez Pana Ryszarda Hanioszyna. 

 

 

 

Ósmoklasiści liczymy  

na Wasze zainteresowanie!!! 
 


