
 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 

 

Mistrzostwa w Strzelaniu 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej  -rocznik 2008-2009  
 Licealiada – rocznik 2003 i młodsi  

 

09.12.2022r. Dobre Miasto 

 

ORGANIZATOR: 

WARMIŃSKO – MAZURSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W OLSZTYNIE 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Zespół Szkół w Dobrym Mieście 
Starostwo Powiatu Olsztyńskiego 
Gmina Dobre Miasto 
 

MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW : 

Zespół Szkół Dobre Miasto ul. Fabryczna 6 
09.12.2022r., godz. 10.00 
 

GOSPODARZ ZAWODÓW – KONTAKT: 

Bogusław Waszkiel : e-mail: gapi5@tlen.pl, tel.: 609315962 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 

02.12.2022r. 

Regulamin mistrzostw zostanie podany w oddzielnym komunikacie 

UWAGI: 

• Prosimy o przybycie minimum 15 minut przed rozpoczęciem zawodów, 
• Opiekun zespołu dostarcza w dniu zawodów listę startową zawodników z podpisem dyrektora oraz opiekuna - brak 

któregokolwiek podpisu spowoduje wykluczenie z zawodów, 
• Uczniowie OBOWIĄZKOWO muszą posiadać ważną legitymacje szkolną w przypadku braku leg. uczeń nie będzie 

dopuszczony do zawodów, 
• Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach do 02.12.2022r.  
• Obowiązuje regulamin rozgrywek zawarty w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez Sportowych na rok szkolny 2022/2023 

(oddzielny komunikat) 

• System rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń, 

• Drużyna nie zgłoszona do organizatora w podanym wyżej terminie nie zostanie dopuszczona do udziału w turnieju. 

Przypominamy szkołom o konieczności rejestracji i zgłoszenia do zawodów przez system SRS www.szs.pl 
 

Zawody współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy wsparciu 
finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  
 
 
 

Dariusz Marchlewski 

Przewodniczący W–MSZS 

mailto:gapi5@tlen.pl
http://www.szs.pl/


Regulamin 
Mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Strzelaniu 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada 
 
 
Cel: Popularyzacja strzelectwa sportowego jako formy spędzania czasu wolnego 
 
 
Uczestnictwo : 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – drużyny 2-osobowe, rocznik 2008-2009 z jednej szkoły  
Licealiada – drużyny 2-osobowe , rocznik 2003 i młodsi z jednej szkoły 
 
Klasyfikacja: 
Zespołowa i indywidualna 
 
Nagrody: 
I – VI – puchary i statuetki 
I – III – medale 
Najlepsi zawodnicy MVP – statuetki 
 
Sposób przeprowadzenia zawodów: 
- strzelanie do tarczy – odległość 25m, karabinek – 5 strzałów + pistolet – 5 strzałów 
(3 strzały na kalibracje). Liczy się suma 10 strzałów – drużyna 20 strzałów, 
- w przypadku uzyskania przez zawodników tej samej ilości punktów w celu ustalenia kolejności I, II, III, IV, 
V, VI zarządza się dodatkowe strzelanie między zawodnikami – po 3 strzały do wyłonienia zwycięzcy 
- w sprawach spornych decydujący głos ma sędzia główny. 
Organizatorzy ograniczają startujących do 12 drużyn. 
Liczy się kolejność zgłoszeń. 
 
 
Program zawodów: 
10.00 – Igrzyska Młodzieży 
12.00 – Licealiada 
 
Zasady bezpieczeństwa wg przepisów B.L.O.S. 
 
 
 
                                                                                          Opracował: Bogusław Waszkiel  

 


