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12.  KLUBOWA LIGA STRZELECKA PZSS 

A. w konkurencjach pneumatycznych  

I.  Liga rozgrywana jest w strzelaniu z broni pneumatycznej. 

II. Liga składa się z dwóch grup: 

1. karabin pneumatyczny 
2. pistolet pneumatyczny  
 

III. Rozgrywki składają się z rund eliminacyjnych oraz Finału Ligi. 

IV. Rundy eliminacyjne rozgrywane są podczas Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn, Pucharów 
Polski oraz zawodów klasyfikacyjnych (pierwsze strzelanie). 

V. Finał Ligi to oddzielne zawody, rozgrywane na przełomie roku, do którego kwalifikuje się po 
8 zespołów w karabinie i pistolecie, które uzyskały najlepszy wynik, będący sumą 4 najwyższych 
wyników z rund eliminacyjnych. 

VI. Zespoły składają się z 3 zawodniczek / zawodników. W zespole może startować maksymalnie 
dwóch zawodników z kategorii seniorek lub seniorów. 

W rundach eliminacyjnych do wyniku zespołu zalicza się całkowity rezultat uzyskany w konkurencji. 
Klub może wystawić tylko po jednej drużynie w każdej dyscyplinie. 

VII. System przeprowadzenia rundy eliminacyjnej Ligi. 

1. Przed rozpoczęciem każdej rundy, trenerzy przekazują na formularzu zgłoszeniowym  
składy 3 osobowych zespołów do Delegata Technicznego zawodów. 

2. W każdej rundzie eliminacyjnej można zmieniać skład zespołu. 

3. Po każdej rundzie uaktualniana jest tabela rozgrywek. 

VIII. Aktualizację tabel rankingowych prowadzi komisja powołana przez PZSS, której członkowie 
monitorują prawidłowość zliczanych punktów.  

IX. Sposób przeprowadzenia rozgrywek Finałowych Ligi. 

Po osiem drużyn w konkurencjach karabin i pistolet kwalifikuje się do dwuetapowego Finału. 

Każdy klub wystawia 3 osobowy zespół, składający się z maksymalnie dwóch zawodników 
w kategorii seniorek lub seniorów, którego skład nie ulega zmianie podczas rozgrywek finałowych. 
Dla potrzeb rozegrania finału ligi, kategorie wiekowe zawodników startujących w rundach 
eliminacyjnych zachowują ważność do 10 stycznia roku następnego (przy zachowaniu 
przynależności klubowej).  

1. Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” rozgrywane są w dwóch grupach G1: G2,  
w których będą rozstawione drużyny zgodnie z zajętymi miejscami w punktacji końcowej eliminacji  

G1 : 1, 4, 5, 8 
G2 : 2, 3, 6, 7 

Zawodnicy rywalizują ze sobą w zespołach rozstawieni z numerami 1, 2, 3. Przed rozpoczęciem 
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meczu, trener zgłasza na formularzu kolejność rozstawienia zawodników. Za zgodą Delegata 
Technicznego i komisji RTS jest możliwość zmiany rankingu zawodników w zespole przed kolejnym 
meczem kwalifikacyjnym. 

W rozgrywce meczowej zawodnicy rywalizują bezpośrednio z zawodnikiem z tym samym numerem 
zespołu przeciwnego. 

Zasady przeprowadzania meczu kwalifikacyjnego: 

3 minut czas przed przygotowawczy  

10 minut czas przygotowawczy i strzały próbne  

5 minut każda pięciostrzałowa seria oceniana  (w konkurencjach karabinowych strzały oceniane są 
w systemie dziesiętnym). Mecz kwalifikacyjny obejmuje 5 serii ocenianych. Po każdej serii 
przydzielane są punkty (2 punkty za wygraną serię, po 1 punkcie za remis, 0 punktów za przegraną 
serię dla zawodnika). W przypadku remisu po zakończeniu pięciu serii,  o wygranej meczu decyduje 
strzał dodatkowy „shot-off” (do rozstrzygnięcia), który oddaje każdy z zawodników w tym samym 
czasie. O klasyfikacji zespołów w grupie decyduje ilość wygranych meczy. Przy jednakowej liczbie 
wygranych meczy decyduje suma zdobytych punktów z każdego z meczy.  

2. Mecze finałowe o brązowy i złoty medal. 

Drugie zespoły z rozgrywek grupowych przystępują do meczu o brązowy medal. Pierwsze zespoły 
przystępują do meczu o medal złoty.  

Najpierw rozgrywane są mecze o medal brązowy w kolejności karabin, pistolet. Zawodnicy 
rywalizują ze sobą w zespołach, rozstawieni z numerami 1, 2, 3. Przy wejściu na stanowiskach 
następuje prezentacja zawodników  

Zasady przeprowadzania meczu finałowego: 

3 minuty czas przed przygotowawczy. 

5 minut czas przygotowawczy i strzały próbne (dla wszystkich uczestników meczu równocześnie).  

Zawodnicy rywalizują ze sobą z parach zgodnie z numeracją 1, 2, 3. Rywalizacja obejmuje 5 
pojedynczych strzałów (30 sekund na strzał). Po każdym strzale liczonym w systemie dziesiętnym 
przyznawane są punkty. 2 punkty za wygrany strzał, po 1 punkcie za remis. Suma zdobytych punktów 
przez zawodników stanowi o wygranej meczu.  

Przy remisie o wygranej decyduje strzał dodatkowy „shot-off” (aż do rozstrzygnięcia), który oddaje 
jeden zawodnik z zespołu wytypowany przez trenera.  

X. Finał Ligi odbywa się podczas Gali Strzeleckiej, która oprócz wyłonienia Mistrza Ligi 
w poszczególnych dyscyplinach jest miejscem podsumowania całorocznych dokonań w rywalizacji 
indywidulanej zawodników i Klubowego Mistrza Polski. 

XI. Nagrody finansowe lub w postaci sprzętu sportowego przyznawane są 4 pierwszym klubom 
w karabinie i pistolecie, wyłonionym podczas Finału Ligi Strzeleckiej. 

Postanowienia końcowe: 

Do regulaminu i zasad rozgrywania Ligi Strzeleckiej PZSS mogą zostać wprowadzone modyfikacje. 
W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem w/w regulaminu jest Przewodniczący 
komisji metodyczno-szkoleniowej i Dział Szkolenia PZSS.   
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B. Strzelanie do rzutków  

I. Liga rozgrywana jest w konkurencjach strzelań do rzutków TRAP – SKEET.  

II. Rozgrywki składają się z fazy eliminacyjnej oraz Finału Ligi.  

III. Faza eliminacyjna rozgrywana jest podczas Rund Pucharu Polski, Mistrzostw Polski kobiet i 
mężczyzn i Finału Pucharu Polski. 

IV. Finał Ligi to oddzielne zawody rozgrywane do 2 tygodni po Finale Pucharu Polski, do których 
kwalifikują się 4 zespoły. Kwalifikacja następuje na podstawie sumy 3 najwyższych wyników 
uzyskanych w fazie eliminacyjnej.  

V. Zespoły składają się z 3 zawodniczek / zawodników. W zespole może startować maksymalnie 
dwóch zawodników z kategorii seniorek lub seniorów. Zespół musi obejmować zawodników z 
konkurencji Trap i Skeet. Klub może zgłosić zespół składający się z kobiet lub mężczyzn w 
dowolnym układzie.  

VI. Sposób przeprowadzenia rundy eliminacyjnej Ligi 

1. Przed rozpoczęciem każdej rundy eliminacyjnej, trenerzy przekazują na formularzu składy 
3 osobowych zespołów do Delegata Technicznego zawodów.  

2.  W każdej rundzie eliminacyjnej można zmieniać skład zespołów.  
3.  Wyniki pomiędzy poszczególnymi zespołami oblicza się w oparciu o wyniki z zawodów.  
4.  Wynik stanowi suma rezultatów trzech członków zespołu.  
5.  Po każdej rundzie tworzona jest aktualna tabela rozgrywek.  

VII. Aktualizację tabel rankingowych prowadzi komisja powołana przez PZSS, której członkowie 
monitorują prawidłowość zliczanych punktów.  

VIII. Sposób przeprowadzenia Finału Ligi.  

· Z czterech klubowych zespołów zakwalifikowanych do Finału, zostanie wyłoniony najlepszy 
zespół w strzelaniu podstawowych konkurencji. 

· Każdy klub wystawia 3 osobowy zespół, składający się z maksymalnie dwóch zawodników 
w kategorii seniorek lub seniorów, którego skład nie ulega zmianie podczas rozgrywek 
finałowych.  

· Uczestnicy finału zostaną podzieleni na grupy w zależności od liczby zawodników 
strzelających w poszczególnych konkurencjach. Suma punktów zdobytych przez 
zawodników z zespołu stanowi rezultat końcowy.  

· O miejscu w finale decyduje wynik końcowy. Przy równym wyniku – porównanie wyników 
serii od końca.  

IX. Nagrody finansowe lub sprzęt sportowy przyznawane są zwycięskim klubom Ligi Strzeleckiej. 
Wręczenie nagród odbywa się na Gali Strzeleckiej, która oprócz wyłonienia Mistrza Ligi 
w poszczególnych dyscyplinach jest miejscem podsumowania całorocznych dokonań w rywalizacji 
indywidulanej zawodników i Klubowego Mistrza Polski. 

Postanowienia końcowe:  

Do regulaminu i zasad rozgrywania Ligi Strzeleckiej PZSS mogą zostać wprowadzone modyfikacje. 
W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem w/w regulaminu jest Przewodniczący 
komisji metodyczno-szkoleniowej i Dział Szkolenia PZSS.  


