
REGULAMIN LIGI SRZELECKIEJ MŁODZIKÓW 2020 

1. Organizator: 

       - Organizatorem Ligi Strzeleckiej Młodzików (LSM) jest Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego 

w Krakowie.                                 
 

2. Uczestnicy:  

       - W LSM mogą brać udział młodziczki i młodzicy, z klubów zrzeszonych w Małopolskim Związku 

Strzelectwa Sportowego w Krakowie.         

3. Konkurencje:   

       - zawodnicy  w  ramach Ligi strzelają konkurencje  Kpn 40  lub Ppn 40, zgodnie z konkurencją trenowaną 

       w klubie. 
 

4. Sposób rozgrywania Ligi: 

 

  - LSM prowadzona będzie od lutego do listopada 2020 roku z przerwą w miesiącach lipiec i sierpień, a 

ogłoszenie końcowych wyników oraz wręczenie dyplomów i pucharów dla najlepszych w klasyfikacjach 

indywidualnych i drużynowej, odbędzie w grudniu br. podczas Mistrzostw MZSS. 

  - Kluby zobowiązane są do co miesięcznego przeprowadzenia strzelań dla swoich zawodników w kat. 

młodzik (najpóźniej do 25-go każdego miesiąca w listopadzie do 15-go) w konkurencjach  Kpn 40 lub 

Ppn 40. Strzelania te są jedynym potwierdzeniem ilości młodzików w danym klubie, od czego zależy - 

zgodnie z pkt. 5 niniejszego Regulaminu - możliwość występowania o nagrody dla zawodników 
 

  - Kluby są zobowiązane do przesłania wyników uzyskanych przez zawodników do 28 dnia (w listopadzie 

do 18-go) danego miesiąca na adres bogd21@op.pl. Wyniki oraz dane zawodnika typowanego do nagrody 

należy przesłać na drukach dostępnych na stronie MZSS w zakładce „LSM”. 
 
 
 

5. Klasyfikacja i nagrody: 

 

  - Klub, którego zawodnicy będą brali udział w LSM, typować będzie  jednego zawodnika, biorąc pod 

uwagę np.: czynione postępy, zaangażowanie w treningi, osiągane wyniki, postawę godną zawodnika itp., 

który w danym miesiącu otrzyma nagrodę w postaci akcesoria strzeleckiego, który można wybrać z 

zamieszczonego na stronie MZSS - wykazu nagród. Zawodnika do nagrody w poszczególnych miesiącach 

- może typować tylko klub z którego w tym miesiącu wystartowało w Lidze co najmniej sześciu  

zawodników. Ponadto wśród zawodników biorących udział w LSM i wezmą udział w Mistrzostwach 

MZSS w strzelaniu z broni pneumatycznej, podczas zakończenia M.MZSS - rozlosowane zostaną dwie 

wartościowe nagrody w postaci sprzętu strzeleckiego. Wylosowany sprzęt strzelecki przekazywany będzie 

na rzecz klubu z zaznaczeniem, że jest przeznaczony do użytku dla zawodnika, który go wylosował.  

 

  - Do końcowych klasyfikacji indywidualnych (łącznie młodzicy i młodziczki, osobno karabin i pistolet) 

wliczane będą cztery najlepsze wyniki uzyskane w kolejnych rundach. W przypadku równych wyników o 

wyższym miejscu w końcowej klasyfikacji decydować będzie najlepszy wynik uzyskany w poszczególnej 

rundzie. Zawodnicy na miejscach I-III otrzymają medale i dyplomy, a z miejsc 1-14 - kwalifikują się do 

Finałów LSM, które przeprowadzone zostaną po zakończeniu LSM na strzelnicy Wisły. Zawodnicy na 

miejscach   I-III w Finałach LSM otrzymają puchary i dyplomy.  

  - Do klasyfikacji drużynowej w LSM, zaliczaną będą comiesięcznie dwa najlepsze wyniki w konkurencji 

Kpn i dwa najlepsze wyniki w konkurencji Ppn - uzyskane przez zawodników z danego klubu. Kluby na 

miejscach I-III w końcowej klasyfikacji, otrzymają dyplomy i puchary, a ponadto organizator pokryje 

koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas startu w MMM w 2020 roku dla: 3 zawodników z klubu, 

który zajmie I miejsce, 2 zawodników z klubu, który zajmie II miejsce i 1 zawodnika z klubu, który zajmie 

III miejsce. 

 

6. Rezultaty:  

       - Rezultaty LSM i wykaz  zawodników,  którzy otrzymają  nagrody w danym miesiącu, publikowane będą  

       na stronie internetowej Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w zakładce „LSM”.                 

7. Podsumowanie:   

        - Prawo  interpretacji  Regulaminu LSM oraz dokonywania  w  razie potrzeby niezbędnych zmian –  

        posiada jedynie organizator LSM - Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie. 

        - Sprawy nieujęte  w  niniejszym  regulaminie, rozstrzygane będą zgodnie  z  Przepisami Polskiego  

        Związku Strzelectwa Sportowego.         

       ORGANIZATOR 
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