
 

STRZELECTWO SPORTOWE 

 

Regulamin techniczny.  

 

UCZESTNICTWO: 

• Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się ważną 
legitymacją studencką, a także etatowi pracownicy uczelni posiadający co 
najmniej tytuł zawodowy magistra, zatrudnieni na podstawie mianowania 
lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu) minimum 3 miesiące 
wcześniej niż termin rozgrywania Akademickich Mistrzostw Poznania                    
i Wielkopolski. 

 

• Każda zawodniczka i każdy zawodnik zobowiązany jest do okazania 
ważnej legitymacji AZS – brak legitymacji skutkuje brakiem możliwości 
startu w mistrzostwach.      

         

• Każda uczelnia ma prawo zgłosić do 3 kobiet + jedna zawodniczka 
rezerwowa i 3 mężczyzn + 1 zawodnik rezerwowy.  
 

• Zgłoszenia należy dokonać za pomocą karty zgłoszeniowej (załącznik              
nr 1 niniejszego regulaminu technicznego) i przesłać we wskazanym 
terminie przez organizatora na adres e – mail podany w komunikacie 
organizacyjnym.  

 
 
PUNKTACJA: 
 

• Osobno prowadzona jest rywalizacja oraz klasyfikacja kobiet                               
i mężczyzn. 

 

• Miejsce zawodnika określa suma punktów uzyskanych w obydwu 
strzelaniach. 

 

• Punktacja indywidulana: pierwsze miejsce n + 1 punkt, drugie miejsce               
n – 1 punkt, trzecie miejsce n – 2 punkty, czwarte miejsce n – 3 punkty itd., 
gdzie n oznacza ilość sklasyfikowanych zawodników.  
 



• Kolejni zawodnicy tej samej uczelni nie odbierają punktów zawodnikom 
innych szkół wyższych.  

 

• Do punktacji drużynowej zaliczone zostaną punkty zdobyte przez trójkę  
najlepszych zawodniczek/zawodników z danej uczelni. 

 

• W przypadku uzyskania przez drużynę, lub zawodnika tej samej ilości 
punktów, o lepszym miejscu decyduje suma punktów w strzelaniu nr 2. 
Jeżeli i tu nastąpi zgodność – decydują 10, 9, 8, 7 itd. 

 

• Uczelnia będzie sklasyfikowana w punktacji drużynowej jeśli będzie 
reprezentowana nawet przez jedną zawodniczkę, czy jednego zawodnika. 
 
 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 

• Zawodnicy strzelają w wyznaczonych zmianach.  

• W poszczególnych zmianach zawodnicy zajmują stanowiska zgodnie                   

z numerami startowymi. W razie awarii stanowiska strzeleckiego sędzia 

główny zawodów wyznacza stanowisko zastępcze, przygotowane na tej 

samej osi strzeleckiej. 

• KONKURENCJE – DWUBÓJ STRZELECKI.  

• Cel TS – 4 (góra) i tarcza do strzelań karabinowych na 50 m (średnica 

154.4 mm) (dół). 

• Tarcza mała będzie losowana przez zawodniczkę/zawodnika przed 

rozpoczęciem strzałów (lewa/prawa).  

• Odległość 25 m.  

• Ilość naboi 13 sztuk.  

– 3 strzały próbne do tarczy głównej; 

– 5 strzałów ocenianych do tarczy głównej;  

– 5 strzałów ocenianych do tarczy 154,4 mm. 

• BROŃ I AMUNICJA. 

• Karabinek Vostok CM – 2. 

• Kaliber .22 LR. 

• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem                 

i przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 

 

 

 



UWAGI KOŃCOWE: 

• Amunicje i broń zapewnia organizator. 

• Punktacja indywidualna będzie podawana po każdym rzucie. Zwycięzcą 

zostanie zawodniczka/zawodnik z największą ilością punktów. 

• Kwestie sporne nie zawarte w regulaminie technicznym oraz Regulaminie 

Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania i Wielkopolski rozstrzyga 

organizator zawodów.  

 
Załącznik nr 1 do regulaminu technicznego Akademickich Mistrzostw Poznania i Wielkopolski 
w strzelectwie sportowym 2022/2023. 

 
 
 
 
.......................................... 
             (Pieczęć klubu AZS) 

 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 
Drużyna damska. 

L.P. Imię i nazwisko zawodniczki Numer legitymacji AZS 
ważnej na rok 

akademicki 2022/2023 

Informacje dodatkowe 

1.   Zawodniczka  

2.   Zawodniczka  

3.   Zawodniczka  

4.   Zawodniczka rezerwowa  

 
 
Drużyna męska. 

L.P. Imię i nazwisko zawodnika Numer legitymacji AZS 
ważnej na rok 

akademicki 2021/2022 

Informacje dodatkowe 

1.   Zawodnik 

2.   Zawodnik 

3.   Zawodnik 

4.   Zawodnik rezerwowy  

 
 

................................................................... 
(Podpis i pieczęć prezesa klubu lub osoby upoważnionej przez klub) 

 

 

 

 


