
 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 

Cel  zawodów: 

- Wyłonienie Międzywojewódzkich Mistrzów Młodzików w strzelectwie sportowym; 

- Umożliwienie współzawodnictwa zawodnikom w wieku 14-15 lat;  

Organizator  zawodów: 

- Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego, Tarnowski Klub Strzelecki LOK  

- strona MZSS i TKS LOK: www.mzss.pl,  tkslok.pl 

Termin i miejsce  zawodów: 

- termin przeprowadzenia konkurencji: 23-25.09.2022 r.; 

- zakończenia zawodów w niedzielę 25.09.2022 r. ok. godz. 15:00 na strzelnicy; 

- adres strzelnicy: Strzelnica TOSSiS LOK Tarnów, ul. Krzyska 17; 

Uczestnictwo: 

- zawodniczki i zawodnicy w wieku 14-15 lat (roczniki 2007-2008) posiadający 

  aktualną licencję zawodnika wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

Klasyfikacja: 

            - indywidualna,  zgodnie ze zbiorem obowiązujących regulaminów PZSS na lata 

              2018-2023; 

Nagrody: 

- za miejsca I-III - dyplomy i medale; 

Koszty  uczestnictwa:  

- dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie na własny koszt;  

Sprawy  różne: 

- rezerwacja noclegów  i wyżywienie we własnym zakresie; 

- na strzelnicy dostępny będzie catering;  
- kontrola broni zgodnie z przepisami; 

- konkurencje pneumatyczne będą rozegrane na tarczach elektronicznych SIUS 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików 
Tarnów 23-25.09.2022 r. 

 

 

http://www.mzss.pl/
http://www.mzss.pl/


Program zawodów 
 

23.09.2022 - piątek 

10 m 
 12:00 Mix karabin 

 13.00 Mix pistolet  

50 m  15:00 Karabin sportowy  40 L młodzicy młodziczki  

10: - 17:00 Kontrola techniczna  

19:00 Konferencja techniczna 

24.09.2022 - sobota 

Dystans próbne oceniane Konkurencja 

25 m 

   9:00  Pistolet sportowy 30+30. cz.dokładna młodziczka, młodzik 

10:00 Pistolet sportowy 30+30. cz.dokładna młodziczka, młodzik 

11:00 Pistolet sportowy 30+30. cz.szybka młodziczka, młodzik 

12:00 Pistolet sportowy 30+30. cz.szybka młodziczka,młodzik 

50 m 9:00 9:15-11:00   Karabin sportowy 3x20 strzałów młodzik, młodziczka 

10 m 14:00  14:15- 15:05 Pistolet pneumatyczny młodzicy 

 15:30 15:45 – 16:35 Pistolet pneumatyczny młodzicy 

25.09.2022 - niedziela 

25 m 9:00 

Według 

oddzielnego 

planu  

Pistolet szybkostrzelny 2x30  

10 m 

   9:00 9:15-10:05 Pistolet pneumatyczny 40 strzałów młodziczka 

   10:30  10:45-11:35 Pistolet pneumatyczny 40 strzałów młodziczka 

12:00  12:15-13:05 Pistolet, Karabin pneumatyczny 40 strzałów młodzik, młodziczka 

13:30 13:45-14:35 Karabin pneumatyczny 40 strzałów młodzik, młodziczka 

   

Uwaga: w zależności od liczby zgłoszeń program godzinowy może ulec zmianom !!!  

Uwaga 
Każdy zawodnik na stanowisku strzeleckim musi posiadać: 

- licencję strzelecką 

- ważne badania sportowo - lekarskie 

Zgłoszenia 

- Zgłoszeń tylko drogą elektroniczną należy dokonać  do dnia  16.09.2022 r. Zgłoszenia po tym 

  terminie będą przyjmowane warunkowo 

- opłata startowa za konkurencje nie objęte współzawodnictwem sportowym wynosi 50,- 

- Adres przesyłania zgłoszeń:  e- mail: tkslok.tarnow@gmail.com  

- rodzaj zgłoszeń: imienne - prosimy przesyłać tylko na załączonym formularzu zgłoszeniowym, --

formularz musi być kompletnie uzupełnione   

 - wszelkich informacji telefonicznych udziela: Jerzy Madej        tel. 604458819 

Noclegi: 

(namiary do 

osobistych 

kontaktów) 

Proponowane miejsca zakwaterowania w okolicach strzelnicy: 
 

- Camping 202 „Pod Jabłoniami” 33-100 Tarnów ul. Piłsudskiego 28A, tel/fax: 14 621 51 24, 

  502 562 005, email: recepcja@camping.tarnow.pl     

- Dom Studenta PWSzZ 33-100 Tarnów ul, ul. Słowackiego 7   Recepcja: tel. 14 631 69 01 

- Hotel OHP 33-100 Tarnów  ul. Mościckiego 27, tel: 14 621-72-35, fax: 14 627-64-03 

- Hotel Krzyski 33-100 Tarnów ul. Krzyska 52b, tel: 14 620-11-34, email:  

   recepcja@hotelkrzyski.pl  

mailto:tkslok.tarnow@gmail.com
http://mzss.pl/uploads/2022-09-MMM_LOK_Tarnow/2022-09-Formularz-zgloszeniowy-MMM_2022.xlsx
http://mzss.pl/uploads/2022-09-MMM_LOK_Tarnow/2022-09-Formularz-zgloszeniowy-MMM_2022.xlsx
mailto:recepcja@camping.tarnow.pl
mailto:recepcja@hotelkrzyski.pl


- Hotel „SŁONECZNE WZGÓRZE” ul. Sanguszków 28a, tel. 14 688 00 50 
 

Wyżywienie: 

  We własnym zakresie. 

  Istnieje możliwość rezerwacji całodziennego wyżywienia na strzelnicy w cenie od 60 zł za 

  osobę - konieczne uzgodnienie i bezpośrednia rezerwacja u J.Madeja tel. 604-458-819,  e-mail: 

tkslok.tarnow@gmail.com 

 

 


