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Polski Związek Strzelectwa Sportowego 
WKS Flota Gdynia 

 
 

Liga Młodzieżowa 
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

 
 

Temat ten jest kontynuacją wątku poruszonego w 2011 roku na łamach Strzelectwa 
Sportowego dotyczącego kierunków rozwoju strzelectwa na Świecie. Pragnę przybliżyć 
bardziej zawody Ligowe jakie rozgrywane są w Europie i w tej chwili i w Polsce, jako 
przygotowanie i podążanie za zmianami w wizerunku strzelectwa. 

 
Wszystko zaczyna się od momentu kiedy zostaje ogłoszona informacja o 

rozgrywaniu Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich (YOG). Pierwsze odbyły się w 2010 
roku w Singapurze. Drugie w Nanjing (Chiny) w 2014. Kwalifikacje do tych Igrzysk 
zostały umieszczone na poprzedzających Igrzyska, Mistrzostwach kontynentalnych w 
strzelaniach pneumatycznych. Zawodnicy do 18 lat walczą o miejsca olimpijskie 
podczas specjalnie do tego celu rozgrywanych konkurencji przez pierwsze dwa dni 
Mistrzostw.  

 
Odpowiedzią na taką imprezę, Europejskiej Federacji Strzelectwa Sportowego było 

zorganizowanie w 2009 roku LIGI MŁODZIEŻOWEJ ESC – ESC YOUTH LEAGUE.  
 
W Lidze mieli brać udział zawodnicy, którzy wiekowo odpowiadają grupie mogącej 

kwalifikować się do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich (YOG). Zamierzano w ten 
sposób wspomóc przygotowania młodych zawodników do tak prestiżowej imprezy. 

Rozgrywki Ligowe mają nietypowy charakter, wzbudzają dużo emocji i jednocześnie 
mobilizują do walki, gdzie każdy zawodnik pracuje na wynik drużyny. Rozgrywki Ligi 
Młodzieżowej odbywają się w strzelaniach pneumatycznych w dwóch rundach 
zakończonych finałem. Państwa zgłaszają drużyny składające się z zawodników 
w wieku 14-18 lat. Typują pięciu (wcześniej ośmiu) zawodników, którzy mogą walczyć 
w ciągu danego roku, a trzech z nich jest wystawianych do konkretnej rozgrywki. 
Drużyny są mieszane pod względem płci.  

Pierwsza runda odbywa się na zawodach międzynarodowych na zasadzie zliczenia 
sumy wyników strzelań trzech zawodników (pierwszych czterech serii w przypadku 
chłopców) i sklasyfikowaniu drużyn w danym okręgu (północnym, zachodnim 
i wschodnim – załącznik). Pierwsze pięć państw w okręgu kwalifikuje się do drugiej 
rundy rozgrywek – rundy regionalnej. 

Druga runda odbywa się w trzech grupach – północnej, zachodniej i wschodniej. 
W każdej startuje pięć zakwalifikowanych państw z danej grupy. Przez dwa dni drużyny 
walczą na zasadzie każdy z każdym i zbierają punkty na swoje konto.  

Rozgrywka polega na strzelaniu czterech dziesięciostrzałowych serii w czasie 12 
minut każda. (15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne). Pierwszy zawodnik 
walczy z pierwszym zawodnikiem drużyny przeciwnej, drugi z drugim, trzeci z trzecim. 
Suma jednej serii decyduje o zdobyciu punktów w meczu. Za wygraną serię zawodnik 
dla drużyny otrzymuje 2pkt. za remis 1pkt. za przegraną 0 pkt. W serii drużyna może 
więc zdobyć maksymalnie 6 punktów, a w meczu 24. Wygrany mecz daje jeden duży 
punkt w klasyfikacji drużynowej. Dwie najlepsze drużyny w grupie kwalifikują się do 
trzeciego etapu Ligi, czyli do Finału. Jedna drużyna może być zakwalifikowana 
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dodatkowo za najlepsze wyniki i druga z państwa organizującego finał – łącznie osiem 
drużyn. 

 
 

Fot. 1. Runda regionalna w Ockero (SWE) w 2012r – region północny. 
 

W finale drużyny podzielone są na dwie grupy, (poprzez losowanie), po cztery 
drużyny. Pierwszego dnia rozgrywają po trzy mecze, (każdy z każdym w grupie). 
Rozgrywka wygląda tak jak w drugim etapie ligi.  

Następnie pierwsze drużyny z grupy wchodzą do walki o złoty i srebrny medal, 
a drugie o brązowy. Ostateczna rozgrywka o medale odbywa się na zasadzie „strzał za 
strzał”.   

 3 minuty na przygotowanie  
 5 minut strzały próbne 
 75 sekund na każdy z 20 strzałów finałowych. 

Tym razem każdy strzał jest punktowany. Zawodnik mający wyższą przestrzelinę od 
odpowiadającemu mu zawodnikowi z drużyny przeciwnej otrzymuje 2 punkty dla 
drużyny, za remis 1 punkt. Przy jednym strzale drużyna może zdobyć maksymalnie 
6 punktów. A w całym meczu jest 120 punktów do zdobycia. 

 
Można by rzec, że idea ESC 

sprawdziła się w przypadku naszej 
zawodniczki. Agata Nowak brała udział 
w Lidze Młodzieżowej w 2013 roku 
i 2014. W obu sezonach wraz 
z drużyną zdobyła brązowy medal 
(dotychczas zdobyliśmy jeden srebrny 
i trzy brązowe medale). Natomiast po 
uzyskaniu Dzikiej Karty na Igrzyska 
w Nanjing, pokazuje klasę w finale 
i zdobywa złoty medal.  

 
Fot. 2. Agata Nowak – złota medalistka 

Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich  
w Nanjing 2014 
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Idąc w ślad za Europejską Federacją, Polski Związek Strzelectwa Sportowego 
wyszedł z inicjatywą o utworzeniu Polskiej Ligi Młodzieżowej opartej na podobnych 
zasadach, ale przystosowanej do naszych realiów. Objęliśmy ligą roczniki młodzika 
i juniora młodszego, by ich przygotowywać do startów w Lidze Europejskiej. W naszym 
regulaminie kluby zgłaszają zawodników na dwóch kolejnych wyznaczonych wcześniej 
imprezach. Liczona jest suma rezultatów uzyskanych podczas zawodów. Lepszy wynik 
z dwóch rund jest umieszczany w klasyfikacji do finału Ligi. Osiem najlepszych drużyn 
kwalifikuje się do finału który w tej chwili dwukrotnie odbył się w Gdyni w październiku 
2013 i 2014. Sam finał odbywa się dokładnie wg regulaminu Ligi Europejskiej.  

 
Fot. 3 Medaliści podczas Finału w Gdyni w 2013 – pistolet 

Finał jest niesamowitą rywalizacją o bezpośrednim charakterze walki sportowej, 
niesie ze sobą bardzo dużą wartość szkoleniową. Umożliwialiśmy Trenerom 
uczestnictwo w tej walce, czyli udzielanie rad, wsparcia w czasie walki, czego nie 
można podczas normalnej konkurencji, gdy zawodnik stoi na stanowisku. Tutaj 
traktujemy to jako okazję do przygotowywania zawodników do ciężkich rywalizacji na 
arenach międzynarodowych w przyszłości.  

W dalszej części wypowiedź starszego kolegi finalistów, który uczestniczył 
w organizacji finałów w Gdyni. Jak z punktu widzenia zawodnika można odbierać tego 
typu rozgrywki i potrzebę ich realizowania . 
 

 

Fot. 4. Medaliści podczas Finału w Gdyni w 2014 r. – karabin  



102 Jolanta Samulewicz  

 

 

O Lidze Młodzieżowej PZSS 
Adam Dobosz 

WKS FLOTA Gdynia 
 

Wśród młodych zawodników strzelectwa w Polsce zauważalna jest tendencja do 
rezygnowania z kariery w okresach: ostatnia klasa szkoły gimnazjalnej (egzamin 
gimnazjalny i wybór nowej szkoły) oraz ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej 
(egzamin maturalny, wybór studiów lub konieczność rozpoczęcia pracy). Zwykle 
w okolicach tych momentów w umyśle zawodnika rodzi się wątpliwość, czy jest w stanie 
połączyć czas poświęcony na naukę z rosnącymi pod względem objętości i czasu 
treningami. Wszystko zależy rzecz jasna od ambicji zawodnika (a biorąc pod uwagę 
naukę to często również ambicji jego rodziców) oraz dotychczasowych osiągnięć 
w sporcie. Wiele klubów w Polsce nie jest w stanie zapewnić młodzikom oraz każdemu 
juniorowi młodszemu sprzętu najwyższej klasy, za pomocą którego zawodnicy mogliby 
osiągać rezultaty na miarę medali mistrzostw międzywojewódzkich lub Polski. 
Z biegiem czasu tacy zawodnicy, jeżeli nie mają odpowiedniego wsparcia ze strony 
trenera, mogą czuć narastające niezadowolenie, a ich pewność siebie i chęć 
poświecenia czasu na następne treningi maleją. Jak więc w inny sposób zmotywować 
młodego zawodnika do kontynuowania kariery, jeżeli nie ma on na swoim koncie 
osiągnięć indywidualnych? 

Od 12 lat organizowane są strzelania, a następnie finały w ramach projektu 
„Strzelanie w Sieci”, które oferują możliwość udziału w rywalizacji bez ponoszenia 
kosztów występujących zwykle podczas wyjazdów na zawody. Klasyfikacja opiera się 
jednak na rezultatach indywidualnych, nie dając możliwości uczestniczenia w finałach 
przez osoby uzyskujące przeciętne wyniki. Taką szansą mogą być strzelania 
drużynowe, gdzie zawodnicy nie osiągający najwyższych wyników mogą mieć swój 
wkład (często kluczowy) w kontekście uplasowania się zespołu w końcowej klasyfikacji. 
Na podstawie doświadczenia z areny międzynarodowej, polski sztab szkoleniowy podjął 
decyzje o utworzeniu w Polsce odpowiednika Ligi ESC – Ligi Młodzieżowej PZSS. 

Już po raz drugi Finał Ligi odbył się w Gdyni, gdzie jako pracownik obsługi 
technicznej mogłem obserwować poczynania młodzików i juniorów młodszych 
startujących w składach swoich drużyn. Poza odpowiednim przygotowaniem 
technicznym i wytrzymałościowym (konieczność strzelania nawet 3 konkurencji i finału 
w przeciągu 3 dni), od zawodników wymagana była również wytrzymałość psychiczna 
(konfrontacja wyników poszczególnych serii oraz oddawanie finałowych strzałów na 
komendy). Dla niektórych mogło to okazać się wyzwaniem, jednak nabyte podczas 
takiego strzelania doświadczenie z pewnością zaprocentuje podczas kolejnych startów. 
W ramach mojej pomocy w organizacji zawodów zajmowałem się dodatkową atrakcją – 
dwoma stanowiskami strzeleckimi podłączonymi do oprogramowania SCATT. Pomysł 
ten, przede wszystkim dla widzów, ale również dla zawodników w przerwie między 
strzelaniami, cieszył się wielkim zainteresowaniem zwłaszcza dzieci, które po krótkim 
wytłumaczeniu zasad ochoczo zajmowały miejsca i na siedząco oddawały po 
kilkadziesiąt strzałów (był również chłopiec, który oddał ich w sumie kilkaset – ciekawe 
czy za kilka lat pojawi się w grupie naborowej). Taka atrakcja pozwala widzom chociaż 
w pewnym stopniu poczuć to, co czują młodzi, ale już w pewnym stopniu profesjonalni 
zawodnicy naszej kategorii sportu. 

Moim zdaniem formuła zawodów została doskonale przygotowana pod kątem 
młodych zawodników, umożliwiając im bezpośrednią rywalizację, a także dając szanse 
na poprawienie swoich błędów i nadrobienie straconych punktów. W dużej mierze 
elementem wpływającym na motywacje zawodników (zwłaszcza tych młodszych) 
podczas tego i podobnych startów jest szansa wygrania nagród rzeczowych, które, 
poza medalem i dyplomem, w sposób fizyczny dadzą potwierdzenie osiągniętego 
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rezultatu. Ich eksponowanie oraz omawianie przez prowadzącego zachęca strzelców 
do intensywniejszej pracy, zwłaszcza jeżeli zwróci się uwagę na wpływ wyniku każdego 
zawodnika na rezultat całej drużyny. Jednak aby móc wręczyć wartościowe nagrody, 
trzeba znaleźć środki na ich zakup. I tu pojawia się element niezwykle istotny 
w organizacji zawodów – udział sponsorów. 

Sami sponsorzy zainteresowani są aby ich znak towarowy, logo firmy czy nazwa 
pojawiła się w jak największej ilości miejsc oraz żeby trafiła do jak największej ilości 
osób. W przypadku przedsiębiorstw oferujących usługi czy różnego rodzaju produkty 
ciężko jest mówić o nabywcy w kontekście osób startujących w zawodach – zwykle są 
to osoby młode, do których potrzeb nie zawsze trafiają oferowane przez 
przedsiębiorstwo towary. Głównym więc elementem, który umożliwia „przyciągnięcie” 
sponsorów do imprezy, jest podkreślenie obecności widowni w czasie trwania 
zawodów. Nie jest to proste ze względu na porównywalnie niższą, w stosunku do 
innych sportów, medialność oraz łatwość przedstawienia strzelectwa. Trudno jest 
mówić o zgromadzeniu widowni, jeżeli informacja o organizowaniu zawodów nie jest 
rozpowszechniana w przemyślany sposób. Należy zadziałać tak, aby przekaz trafił do 
jak największej ilości odbiorców – plakaty mogą być (w porozumieniu z władzami) 
rozmieszczane w strategicznych punktach miejscowości lub gminy, informacje powinny 
również trafić do transportu publicznego oraz do miejscowej prasy. Trzeba również 
zwrócić uwagę na sposób przekazu informacji – reklama w lokalnej telewizji może być 
skutecznie kierowana do społeczeństwa starszego, zaś dla młodzieży bardziej trafnym 
środkiem komunikacji są media społecznościowe, np. Facebook – za ich 
pośrednictwem można stworzyć wydarzenie oraz informować o aktualnościach 
związanych z nim. Tego typu działalność marketingowa może co prawda nie przynieść 
efektu w krótkim okresie czasu, ale w perspektywie planowanego rozwoju medialności 
strzelectwa taka inwestycja może nabrać znaczenia w przyszłych latach.  

Dodatkowym atutem dla sponsorów może być np. dodanie nazwy przedsiębiorstwa 
do nazwy zawodów (dotyczyć to może zawodów, nad którymi patronatu nie obejmuje 
Polski Związek Strzelectwa Sportowego), nadruk logotypu na dyplomach (podkreślenie 
rozchodzenia się dyplomów po całym kraju i możliwe zdobycie nowych klientów wśród 
osób oglądających dyplom) czy rozpowszechnienie firm, zwłaszcza tych małych 
i niedawno otwartych, poprzez rozdawanie gadżetów z logiem przedsiębiorstwa.   

W kontekście sponsorów można również brać pod uwagę miejscowe ośrodki sportu 
i rekreacji, samo miasto lub gminę, a także urzędy marszałkowskie. W przypadku 
pierwszych edycji imprez, stosowne byłoby również zwrócenie się z prośbą 
o dofinansowanie do odpowiedniej instytucji Unii Europejskiej. Najistotniejsze 
w przypadku poszukiwania sponsorów jest jednak to, aby nie bać się decyzji 
odmownych – z zasady Pareto wynika, że 20% czynników generuje 80% skutków, 
a pozyskanie odpowiedniej ilości funduszy od sponsorów jest jednym z takich 
elementów, który przynosi największe korzyści dla organizatorów zawodów.  

Podsumowując należy organizować jak największą liczbę zawodów dla młodzików 
oraz juniorów młodszych, dzięki którym nabiorą oni doświadczenia oraz motywacji do 
kontynuowania swojej kariery w kategoriach juniora oraz seniora. Należy ponadto 
wymyślać oraz udoskonalać istniejące już formuły przeprowadzania zawodów, aby były 
one jak najatrakcyjniejsze przede wszystkim dla widzów, ale również dla samych 
zawodników i trenerów. Angażujmy się również w pozyskiwanie sponsorów, poznajmy 
obszary działalności, którą zajmują się rodzice zawodników – być może pozyskanie 
sponsora na zawody stanie się początkiem współpracy i nadaniem nowego kierunku 
rozwoju klubu. 
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Załączniki 
 

 

REGULAMIN 
Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat 

 
 

Liga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za 
zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce. 
 

Postanowienia ogólne 
 Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS  
 Konkurencje: karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40. 
 Kategorie wiekowe zawodników (rocznikowo) 

– Chłopcy  wiek do 17 lat 
– Dziewczęta  wiek do 17 lat 

 
 Drużyny 

W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby, zespół może liczyć więcej osób (z jednego 
klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jedną drużynę 
w każdej konkurencji. I do danej rozgrywki wystawia 3 osobową drużynę. 

 

Zasady rozgrywania zawodów 
 Konkurencje i ilość strzałów: 

– Karabinek pneumatyczny  40 strzałów (tylko drużynowa punktacja) 
– Pistolet pneumatyczny  40 strzałów (tylko drużynowa punktacja) 

 

Zgłoszenia 
 Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza zespół przed I Rundą 

kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do 
Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów 

 Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS 
 Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi 150 zł (za zespół), płatne na konto PZSS 

przed rozpoczęciem strzelania w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej. Opłata ta jest 
jednorazowa i związana tylko i wyłącznie ze startem w Lidze. 

 

Przebieg Rund Kwalifikacyjnych.  
Dwie Rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach 
ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.  

 Pierwsza Runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.  
Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się 
osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji 
rozgrywanych w ramach zawodów.  

 Druga Runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica  
Przed rozpoczęciem zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się 
osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji 
rozgrywanych w ramach zawodów. 

Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze 
PZSS. Na wynik składa się suma rezultatów uzyskanych przez trzech zgłoszonych 
zawodników. 

 

Kwalifikacje do Rundy Finałowej 
Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje się osiem dwie najlepszych drużyn w pistolecie 

i osiem w karabinie – decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów 
zespołu, liczy się lepszy wynik). 

 

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS 
Osiem drużyn zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych 

rozgrywkach: 
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I. Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; 
w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału: 
G1:   A1; B2; C1; D2   
G2:   A2; B1; C2; D1   
Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej 
grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.  
G1:  1,2,3,4 
G2:  1,2,3,4 
Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na 
bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnego zespołu z tym samym numerem.  
Zasady meczy kwalifikacyjnych: 
15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne 
12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za 
wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika) 

II. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal. 
Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie 
zespoły przystępują do meczu o medal brązowy. 
Zasady meczy finałowych: 
8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne 
Prezentacja 
2 minuty przygotowanie i strzały próbne 
20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy 
strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał). 
Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak 
poprzednio (ocena w dziesiętnych) 

 

Ramowy Program Finału Ligi PZSS 
 Piątek – przyjazd, konferencja techniczna 

10.00 - 16.00 trening 
17.00 rozgrywki grupowe 
17.00  1-2, 3-4 Karabin G1/Pistolet G2 
18.30  1-2, 3-4 Karabin G2/Pistolet G1 

 Sobota – 9.00 rozgrywki grupowe 
9.00  1-3, 2-4 Karabin G1/Pistolet G2 
10:30  1-3, 2-4 Karabin G2/Pistolet G1 
12:00  1-4, 2-3 Karabin G1/Pistolet G2 
13:30  1-4, 2-3 Karabin G2/Pistolet G1 

 Niedziela – mecze finałowe, zakończenie zawodów 
9.00  mecz o brązowy medal w pistolecie 
10:00   mecz o brązowy medal w karabinie 
11:00  mecz o złoty medal w pistolecie 
12:00  mecz o złoty medal w karabinie 

Strzelnica podczas rozgrywania finału 
 Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30 
 Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice  (ekrany) 
z wynikami. 

 

Protesty  
Zgłaszane protesty w czasie zawodów rozpatrywane są przez Jury Appeal.   

 

Postanowienia końcowe  
Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone 
modyfikacje.  
W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi 
Młodzieżowej PZSS jest zespół metodyczno-szkoleniowy PZSS. 
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European Shooting Confederation 

 

European Youth League - EYL RULES 2014-2016 
 

The European Youth League 10 m Air Rifle and 10 m Air Pistol should help developing young 
athletes in Europe and give them opportunity to gain experience in international competitions, 
especially during the preparation period for the Youth Olympic Games. 
1.0 General 
1.1 Participants 
1.1.1  Countries / Nations 

Each Member Federation of the ESC may participate with one (1) team in each event. 
1.1.2 Categories 

• Youth athletes male from 14 to 18 
• Youth athletes female from 14 to 18 

1.1.3  Youth athletes are athletes who will be under the age of 19 on December 31st and over theage of 
14 in the year of the competition. 

1.1.4  Youth athletes male / female must compete in mixed teams. 
1.1.5  Teams 

A team consists of 3 athletes. 
A competition is lost if a team does not start or less than 3 athletes are present. 

1.2 Entries 
1.2.1  Each participating ESC Member Federation may register three to five (3-5) athletes 10 m AR and 

three to five (3-5) athletes for 10 m AP. 
1.2.2  Entry Fee 

The Entry Fee for each team of three to five (3-5) registered athletes is € 150,-- for the 
Qualification Round and € 150,-- for the Finals Round. 
All entry fees must be paid to the Organising Committee of the respective competition. 

2.0  Conduct of the competition – administration 
2.1  There are Elimination Rounds, three (3) Regional Qualification Rounds and a Final. 
2.1.1  The EYL is administrated by three Regional Group Managers: 

West – Ghislaine Briez / FRA, gbriez@fftir.org 
North – Kerstin Bodin / SWE, kerstin.bodin@telia.com 
East – Goran Martinovic / CRO, goran.martinovic2@pu.t-com.hr 

2.2  Elimination – qualifying for the Regional Qualification Rounds 
2.2.1  Registration and conduct of the Elimination Rounds 

The Member Federations have to register their teams to the relevant Regional Group 
Manager before 31st December each year. 
If there are more than 3 teams entered in 10 m AR or 3 Teams 10 m AP the Regional Group 
Manager will inform the entered Member Federations and an Elimination Round must be  
conducted. 
The results for the Elimination Rounds may be taken from international competitions e.g. 
RIAC, Hell Open, Grand Prix Pilsen, European 10 m Championships or any other international 
competition (see ESC calendar on the WEB site). 
Alternatively a mutual competition for two or more teams may be arranged. 

2.2.2  The Regional Group Manager must receive the list of participants, stating the year of birth for 
each athlete, at least 1 week before the international competition to be used as the 
Elimination Round. The first match of the international competition will be counted for the 
elimination round. 

2.2.3  EST or paper targets may be used. The ranking will be done according to the ISSF Rules for 
team results (the first 40 shots will be taken in account), the rifle results will be in decimal 
scoring. An ISSF Judge must supervise each Elimination Round. 

2.2.4  The 3 best Teams 10 m AR and 3 Teams 10 m AP are entitled to compete in the relevant 
Regional Qualification Round in a Regional Group of 5 teams. 
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2.2.5  The two teams qualified for the Final from the previous year are automatically entitled to 
participate at the Regional Qualification Round. 

3.0  Regional Qualification Rounds 
3.1  In each Regional Qualification Round five (5) teams 10m Air Rifle and five (5) teams 10 m 

AirPistol will compete. 
3.1.1  There will be Regional Qualification Rounds on 3 shooting ranges: 

The division (group) is West – North – East 
3.1.2 Arrangement of teams: See the Map. 
3.2  Conduct of the Regional Qualification Round for the Finals 

3 athletes of the 5 registered athletes (1.2.1) compete in a competition as the team. For the next 
competition the team may be composed from the above registered athletes etc… 
The teams are numbered from 1 to 5 for Air Rifle and from 1 to 5 for Air Pistol. 
During the technical meeting there will be a drawing of lots to determine the name of each team 
(T1, T2, T3, T4, T5). 

4.0  Competition Rules 
4.1  Events and number of shots: 
4.1.1  For all qualification matches: 

10m Air Rifle – 40 shots each team member firing four times 10 shots (Team only, no individual 
ranking) 
10m Air Pistol – 40 shots each team member firing four times 10 shots (Team only, no individual 
ranking) 

4.1.2  For the Gold/Silver and the Bronze matches in the EYL Final: 
20 shots, shot by shot 50s (according to the ISSF rules for Finals) (Team only). 

4.2  Shooting times (electronic targets): 
4.2.1  Shooting time for the qualification match: 

15 min Preparation and Sighting Time 
12 min for each 10 shots, after each 10 shots the results will be announce. 

4.2.2  Shooting time for the Final matches (Gold/Silver and Bronze): 
8 min Preparation and Sighting time 
Presentation 
20 shots, shot by shot 50s (as per ISSF rule), after each shot the results will be announced. 

4.3 Seeding 
4.3.1  Qualification round 

The top-seeded athlete of the team “A” competes with the highest-seeded athlete of team “B”. 
The next ranked athlete of team “A” competes with the next ranked athlete of team “B” etc. 
Each team coach will decide the ranking. 

4.3.2  Final round 
The top-seeded athlete of the team “A” competes with the highest-seeded athlete of team “B”. 
The next ranked athlete of team “A” competes with the next ranked athlete of team “B” etc. 
For the qualification match, the average will be calculated from the result of the Regional 
Qualification Round. For the final, the ranking and average will be calculated from the result of the 
previous day. Only athletes participating at the qualification matches are authorised to take part at 
the final. 

4.4  For all qualification matches the athlete with the highest result in each 10 shots series wins the 
two (2) individual points for his team. If there is a tie each team receives one (1) point. 
After finishing of the 4 series all individual points of one team will be calculated and the team with 
highest number of individual points will win the match. 
The rifle results will be in decimal scoring. 
No counting of inner-tens or count back rules will be applied. 

4.4.1  For the Gold/Silver and Bronze matches the athlete with the highest result in each shot wins two 
(2) individual points for his team. In case of equal results each athlete receives one (1) point. 
After finishing of the 20 shots all individual points of one team will be calculated and the team with 
highest number of individual points will win the match. 
No counting of inner-tens or count back rules will be applied. 

4.5 Ties 
4.5.1  Team ties will be broken as follow: 

• The tied teams will remain at their firing lines and all other athletes must leave their positions. 
• 2 min preparation time, no sighting shots and the shoot-off starts on command according to the 

ISSF Finals rules. 
• The shot(s) will be scored in decimals. 
• 1 point for the winner athlete. The result of the winning team will be 2:1 or 3:0. 
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• In case there is a team result of 1:1 and the third athletes of both teams shoot equal results, 
there will be a shoot-off between these two athletes only, until the tie is broken. 

• In case there is a team result of 0:1 and the second and third athletes of both teams shoot equal 
results, there will be a shoot-off between these two pairs of athletes only, until the tie is broken. 

4.6 Results 
4.6.1  Only team results will be entered in the ranking table. 
4.6.2  For the qualification matches the results can be maximum 24:0 individual points for one match. 

(3 athletes x 2 points x 4 series). 
4.6.3  For the Gold/Silver and Bronze matches the results can be maximum 120:0 individual points for 

one match. 
(3 athletes x 2 points x 20 shots). 

4.6.4 Ranking Table – the following criteria will apply: 
• Number of match victories. 
• If the match points are tied then the results of the individual points are counted (4.6.2) 
• If there is a further tie – then the direct comparison of the tied teams will count. 
• A further tie will be broken by the total of individual points on position 1, 2 etc… 

5 Time table for the Regional Qualification Rounds 
5.1 Friday: Arrival, Technical Meeting and Pre-Event training for all teams. 
5.2   Saturday Competition    09:00  1-3 AR/AP 2-4 AR/AP 

11:30  1-5 AR/AP 2-3 AR/AP 
14:00  4-5 AR/AP 

5.3  Sunday Competition and departure.  09:00  1-2 AR/AP 3-4 AR/AP 
10:30  2-5 AR/AP 
12:00  1-4 AR/AP 3-5 AR/AP 

5.4  The Organising Committee may organise a special individual competition or individual finals with 
own rules during the Regional Qualification Round. 

6  Qualifying for the EYL Finals 
6.1  Eight (8) teams (pistol and rifle) will participate at the EYL Final. 
6.2  The first 2 teams of each Regional Group are entitled to participate in the EYL Final. (6 teams). 
6.3  One rifle and one pistol team from the hosting country are entitled to participate at the Final. 
6.4  One team (pistol and rifle) will be selected (according to the rule 4.6.4) from the best third team of 

the Regional Qualification Rounds (not including the hosting region). 
6.5  If the hosting teams are qualified per 6.2 the third and fourth best teams (pistol and rifle) will be 

selected (according to the rule 4.6.4) from the three (3) Regional Qualification Rounds. 
6.6  If the hosting teams are not participating at the qualification round, the third and fourth best teams 

(pistol and rifle) will be selected (according to the rule 4.6.4) from the three (3)Regional 
Qualification Rounds. 

7.0  Conduct of the European Youth League Final 
7.1  The competition rules are according to Chapter 4. 
7.1.1  The Organising Committee may organise special individual competition or individual finals with 

own rules during the EYL Final. 
7.2  Two (2) Competition Groups will be composed by drawing of lots at the Technical Meeting (eight 

(8) teams for rifle and eight (8) teams for pistol). 
The four (4) teams of a Competition Group will compete team versus team to qualify for the Final. 
The two teams ranked second of both groups will compete for the Bronze. 
The two winners of both groups will compete for the Gold and the Silver. 

7.3 Time table for 30 firing points 
7.3.1   Friday: Arrival, Technical Meeting 

Friday Pre-Event training between  10:00 to 16:00 
Friday Competition   17:00 1-2, 3-4  AR G1/AP G2 

18:30 1-2, 3-4  AR G2/AP G1 
7.3.2 Saturday Competition   09:00 1-3, 2-4  AR G1/AP G2 

11:00 1-3, 2-4  AR G2/AP G1 
14:00 1-4, 2-3  AR G1/AP G2 
16:00 1-4, 2-3  AR G2/AP G1 

7.3.3 Sunday Competition and departure. 09:00  Bronze Match AP 
10:00 Bronze Match AR 
11:00 Gold Match  AP 
12:00 Gold Match  AR 

8.0  Relegations 
8.1  The three (3) last teams from each Regional Qualification Round must be relegated. 
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8.2  To fill these places for the next year an Elimination according to 2.2 will be conducted. The 
relegated teams may compete to qualify again for the Regional Qualification Round. 

9.0  Shooting Ranges 
9.1 Number of Firing Points 
9.1.1  Minimum 25 Firing Points – recommended are 30 Firing Points 
9.2  Equipment: 
9.2.1 Electronic Targets, monitors, projectors, support and music will be used. 
9.2.2  Special software for scoreboard (to compare face to face athletes). 
9.2.3  Speaker to announce the results and commentate on the competition during all the matches. 
9.2.4  The music will be allowed during all matches. 
9.2.5  Spectator participation (applause) is to be encouraged. 
10.0  Officials 
10.1  The ESC Presidium will designate an EYL Director. 
10.2  A Technical Delegate designated by the ESC Presidium must supervise the EYL Final. 
10.3  For the EYL Final, the ESC Presidium must appoint a Chairman and one member of the Jury. 

The Host Federation must appoint the third Jury member. 
10.4  The Organising Committee of the EYL Final must cover the expenses (travel, hotel 

accommodation in single room, meals and local transportation) for the Technical Delegate and 
the Jury. 

10.5  For the Regional Qualifying Round the Group Manager (or his/her substitute) must be invited to 
supervise the competition and to act as the Chairman of the Jury. The Organising Committee of 
the Regional Qualifying Round must provide two members of the Jury. 

10.5.1  The Organising Committee of the Regional Qualifying Round must cover the expenses (travel, 
hotel accommodation in single room, meals and local transportation) for the Group Manager. 

11.0  Awards and Banquet 
11.1  Awards 
11.1.1  A Challenge Trophy symbolising the ESC European Youth League will be entrusted to the 

winning teams (rifle and pistol) for one year. (Offered by the ESC) 
11.1.2  The winning teams will receive a commemorative trophy. (Offered by the Organising Committee). 
11.1.3  The Organising Committees of the Regional Qualification Rounds and the EYL Final must 

prepare diplomas for all the participating athletes. 
11.1.4  The Organising Committee of the EYL Final must award medals for all the members (participating 

in final round) of the three (3) highest ranked teams (rifle and pistol). The medals will be provided 
by ESC. 

11.2  Special Price 
11.2.1  A special price will be given to the three first teams. 
11.3  Banquet 
11.3.1  The Organising Committees of the Regional Qualification Rounds and the EYL Final should invite 

all participants to a ”small and informal” dinner on Saturday evening. 
12.0 General 
12.1 This programme is subject to changes. 
12.2  The participation in the European Youth League acknowledges the rules and regulations above. 
12.3  The programme and the conduct of the European Youth League is the sole property of the ESC. 
12.4  All rights are reserved by the ESC. 
12.5  Schedule and deadlines 
31st  December: Registration of the teams. 

15th March: End of elimination period. Composing of the Regional Competition Groups.  
May or June: Regional Qualification Rounds (place and date will be announced by the Regional 
Group Manager). 
1st weekend of October: EYL Final (place and date will be announced by the EYL Director). 

12.6  Rotation 
12.6.1  Rotation for Regional Round 

To be decided by the regional Manager. 
12.6.2  Location of the EYL Final 

2014: Eastern region 
2015: Northern region 
2016: Western region 

12.7  No Shows 
The Federation who have entered but do not show up for events will be charged for any 
consequential cost incurred by the Organisers in making preparation for them to compete. 
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12.8  Application for organisation of a Regional Qualification Round or the EYL Final 
The application for organising a Regional Qualification Round or the EYL Final must be sent to 
the Regional Group Manager before the 1st December. 

13.0  Organising Committee 
13.1  The hosting Federation must give warranty of adequate local medical facilities. 
14.0  Protests 
14.1  The protest fee is determined to € 25, for each protest. 
15  Approval  

The ESC Presidium approved these rules on 23 November 2013. 
 

Arrangement of Competition Groups 
1 EAST  NORTH  WEST  

ALB Al bania DEN Denmark AND Andorra 
ARM Armenia EST Estonia AUT Austria 
AZE Azerbaijan FIN Finland BEL Belgium 
BIH Bosnia and Herzegovina GBR Great Britain CZE Czech Republic 
BLR Belarus IRL Ireland ESP Spain 
BUL Bulgaria ISL Iceland FRA France 
CRO Croatia LAT Latvia GER Germany 
CYP Cyprus LTU Lithuania HUN Hungary 
GEO Georgia NOR Norway ITA Italy 
GRE Greece POL Poland LIE Liechtenstein 
ISR Israel SWE Sweden LUX Luxembourg 
MDA Republic of Moldova   MLT Malta 
 

 


