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Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie 
30-039 Kraków, ul. Pomorska 2 

www: mzss.pl, e-mail: biuro@mzss.pl 

 
REGULAMIN LIGI STRZELECKIEJ MŁODZIKÓW 2022 

 

1. Organizator: 
Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie. 
Kraków, ul. Pomorska 2 

 

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 Młodzika rozegrane zostaną konkurencje  

1. Kpn 40    10m karabin pneumatyczny 40 strzałów 
2. Ppn 40    10m pistolet pneumatyczny 40 strzałów 

 

4. Zasady rozgrywania LSM 2022: 
 

LSM rozegrana będzie w trybie korespondencyjnym. W ramach LSM 2022 rozegrane zostanie 
8 rund, w terminie luty - listopad 2022 roku z przerwą w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec i sierpień. 
Minimum dwie rund muszą zostać “rozegrana” w ramach startu zawodnika w zawodach. 
 
Start zawodnika w ramach rundy rozegranej na zawodach, zostanie zaliczony wtedy, gdy w czasie 
trwania dowolnych zawodów, w danej konkurencji (Kpn40, Ppn40) wystartuje min 10 zawodników, 
nie dotyczy to zawodów dedykowanych, których organizatorem będzie Organizator. 

 
Kluby, których zawodnicy będą brać udział, zobowiązują się do comiesięcznego przeprowadzenia 
strzelań dla swoich zawodników w kategorii wiekowej młodzik (najpóźniej do 25-go każdego 
miesiąca w listopadzie do 15-go) w konkurencjach Kpn40, Ppn40.  

 
Oceny tarcz w ramach poszczególnych rund LSM, które rozegrane zostaną na terenie klubu 
startującego zawodnika, a nie na zawodach, dokonuje trener bądź inna osoba funkcyjna w klubie. 

 
Aktualne comiesięczne rezultaty LSM publikowane będą na stronie internetowej Małopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego w zakładce „LSM”. Prezentacja opracowanych zbiorczych 
rezultatów nastąpi do ostatniego dnia miesiąca rozgrywanej rundy. 

 
Do klasyfikacji końcowej zaliczone będą cztery najlepsze rezultaty oraz minimum dwa start 
w zawodach. W przypadku braku startu w zawodach, zostanie zaliczony jako start zastępczy, rezultat 
o najniższej wartości z przesłanych do klasyfikacji zbiorczej. 

 
Zakończenie oraz ogłoszenie końcowych wyników, wręczenie dyplomów i pucharów dla najlepszych 
w klasyfikacjach indywidualnych i drużynowej, odbędzie w grudniu br. podczas Mistrzostw MZSS. 
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5. REZULTATY - ocena tarcz 
 

Uzyskany rezultat w poszczególnych rundach LSM rozgrywanych na strzelnicach macierzystych, 
oceniany jest przez trenera klubu macierzystego.  
Dla konkurencji Ppn40 wszystkie strzały oceniane są w wartościach całkowitych. 
Dla konkurencji Kpn40 wszystkie strzały oceniane liczone są w wartościach dziesiętnych. 

 
6. REZULTATY - przekazywanie danych do organizatora 
 

Kluby, które uczestniczą w LSM 2022 zobowiązane są do przekazania wyników uzyskanych przez 
zawodników do 28-go dnia (w listopadzie do 18-go) danego miesiąca za pośrednictwem formularza 
elektronicznego dostępnego na stronie MZSS. 

 
7. Klasyfikacja indywidualna 
 

Do końcowych klasyfikacji indywidualnych (łącznie młodzicy i młodziczki, osobno karabin i pistolet) 
wliczane będą cztery najlepsze wyniki uzyskane w kolejnych rundach zgodnie z pkt. 4.  

 
W przypadku równych wyników końcowych, o wyższym miejscu w końcowej klasyfikacji decydować 
będzie wyższy wynik uzyskany w zawodach. 

 
Zgodnie z końcową klasyfikacją miejsca 1 - 8  kwalifikują się do Finałów LSM. Finał zostanie rozegrany 
w pierwszej połowie grudnia 2022 r zgodnie z obowiązującymi regulaminami. 

 
8. Klasyfikacja drużynowa 
 

Do klasyfikacji drużynowej w LSM2022, zaliczane będą comiesięcznie dwa najlepsze wyniki w każdej 
z konkurencji Kpn40, Ppn40 - uzyskane przez zawodników z danego klubu. 

 
9. Nagrody 

 
Klasyfikacja indywidualna 
Organizator przy współudziale klubów, rozegra 4 rundy dedykowane LSM2022. W czasie tych rund 
w  klasyfikacji indywidualnej za zajęcie miejsc I-III organizator przewiduje medale, dyplomy, nagrody 
rzeczowe. 

 
Za zajęcie w Finale LSM miejsc I-III, oddzielnie dla konkurencji Ppn, oraz Kpn organizator przewiduje 
puchary i dyplomy, nagrody rzeczowe.  
 
Za zajęcie I miejsca w Finale w klasyfikacji końcowej oddzielnie w konkurencji Ppn, Kpn, Organizator 
przewiduje wysokowartościowe nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego na rzecz Klubu, 
który reprezentuje zawodnik, na bezpośrednie potrzeby treningowe zawodnika. 

 
Klasyfikacja drużynowa 
Kluby na miejscach I-III w końcowej klasyfikacji, otrzymają dyplomy i puchary. 
 
Na zakończenie organizator przewiduje nagrodę specjalną. 
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10. Podsumowanie 
 

Start zawodników w LSM stanowi potwierdzenie ilości młodzików w danym klubie,  
 
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 


