
LIGA MŁODZIEŻOWA PZSS DO 17 LAT 
 

Liga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, 
ma za zadanie popularyzowa ć  współzawodnictwo dzieci i  m łodzieży w sporcie 
strzeleckim w Polsce. 
Postanowienia ogólne 

• Uczestnictwo - ka żdy klub posiadaj ący licencj ę PZSS  
• Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40. 
• W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby. Zespó ł może liczyć więcej osób (z 

jednego klubu)  i może być mieszany (dziewcz ęta i chłopcy). Klub może wystawić 
jeden zespół w każdej konkurencji. Do danej rozgrywki wystawia 3 osobow ą 
drużynę. 

Zasady rozgrywania zawodów 

• Konkurencje i ilo ść strzałów 
Karabin pneumatyczny  40 strza łów (tylko drużynowa punktacja) 
Pistolet pneumatyczny  40 strza łów (tylko drużynowa punktacja) 

Zgłoszenia 

• Każdy klub uczestnicz ący w Lidze M łodzieżowej PZSS zg łasza zespó ł przed I 
Rundą kwalifikacyjn ą oraz 3 osobowy zespó ł, który będzie startowa ł w danej 
rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpocz ęciem zawodów 

• Każdy ze zg łoszonych zawodników musi posiada ć licencję PZSS 
• Udział w Lidze Młodzieżowej PZSS jest bezp łatny. 
Przebieg rund kwalifikacyjnych.  
Dwie rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane s ą przy innych rozgrywanych 
zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udzia łem Delegata technicznego PZSS.  
• Pierwsza runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.  

Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zg łaszają swoje drużyny. Nie 
przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostaj ą 
spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.  

• Druga runda kwalifikacyjna – Z łoty Muszkiet, Z łota Krócica 
Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zg łaszają swoje drużyny. Nie 
przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostaj ą 
spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów. 

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

Kwalifikacje do rundy finałowej 
Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje si ę osiem najlepszych zespo łów w 
pistolecie i osiem w karabinie. Decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w 
przypadku dwóch startów zespo łu, liczy si ę lepszy wynik). 
  



Finał Ligi Młodzieżowej PZSS 
Osiem zespołów zakwalifikowanych do fina łu będzie brało udział w dwuetapowych 
rozgrywkach: 

I. Mecze kwalifikacyjne „ka żdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach 
G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do fina łu: 
G1:   A1; B2; C1; D2   
G2:   A2; B1; C2; D1   
Podczas konferencji zostan ą w drodze losowania przydzielone numery 
drużyny w danej grupie od 1 do 4, co b ędzie stanowi ło o kolejności strzelań 
w rozgrywkach.  

G1:  1,2,3,4 

G2:  1,2,3,4 

Zawodnicy walczą ustawieni w zespole równie ż z numerami 1, 2, 3. 
Rozgrywka polega na bezpo średniej potyczce z zawodnikiem 
przeciwnej drużyny z tym samym numerem.  
Zasady meczy kwalifikacyjnych: 
15 minut czas przygotowawczy i strza ły próbne 
12 minut każda seria dziesi ęciostrza łowa, po każdej serii będą 
przydzielane punkty (2 pkt za wygran ą serię; po 1 punkcie za remis; 0 
punktów za przegraną serię dla zawodnika) 

II. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal. 
Pierwsze zespo ły z rozgrywki grupowej przyst ępują do meczu o 
złoty/srebrny medal; drugie zespo ły przystępują do meczu o medal 
brązowy. 

Zasady meczy fina łowych: 
8 minut czas przygotowawczy i strza ły próbne 
Prezentacja 
2 minuty przygotowanie i strza ły próbne 
20 strzałów, 50 sekund na strza ł, ocenianie z dziesi ętnymi) 
przyznawanie punktów za ka żdy strzał ( 2 punkty za wygrany strza ł, 1 
punkt za remis 0 punktów za przegrany strza ł) 

Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strza ł oceniany tak jak 
poprzednio (ocena w dziesi ętnych) 

Strzelnica podczas rozgrywania finału 

• Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30 
• Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy fina łu), widoczne dla zawodników tablice 
 (ekrany) z wynikami. 

Postanowienia końcowe  
 
Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi M łodzieżowej PZSS, mogą zostać 
wprowadzone modyfikacje.  
W sprawach spornych jedynym, wy łącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów 
Ligi Młodzieżowej PZSS jest Dzia ł Szkolenia PZSS. 


