WYKAZ ZMIAN i POPRAWEK
zatwierdzonych przez Zarząd PZSS wprowadzonych do
Zbioru regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów
w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2005-2008
obowiązujących od 1 stycznia 2007 roku
Zmiany i poprawki zaznaczono na czerwono.
Od bieżącego roku bardzo rygorystycznie przestrzegany będzie przepis dotyczący
terminowych zgłoszeń zawodników do udziału w zawodach:
9.10.

Niedopełnienie tego wymogu upoważnia organizatora do skreślenia z uczestnictwa.

Przepisy, w których wprowadzono zmiany i poprawki:
…
1.3.

Zawody w systemie sportu powszechnego

1.3.1.

W zawodach grupy powszechnej mogą uczestniczyć zawodnicy klubów zrzeszonych
w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję PZSS z wyjątkiem kadry
narodowej i olimpijskiej.

…
3.0.

Kategorie wiekowe zawodników:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

młodziczki i młodzicy
Juniorki młodsze i juniorzy młodsi
Juniorki i juniorzy
seniorki i seniorzy
w tym młodzieżowcy
grupa powszechna
Weterani (byli zawodnicy wyczynowi)

do 15 lat
16 i 17 lat
18, 19, 20 lat
od 21 lat
21, 22, 23 lata
zawodnicy bez ograniczeń wieku z wyjątkiem kadry narodowej i olimpijskiej
powyżej 45 lat

…
6.5.2.

…

Mistrzowska
• Igrzyska Olimpijskie
• Mistrzostwa Świata
• Puchary Świata, Finał Pucharu Świata
• Mistrzostwa Europy
• Międzynarodowe zawody na szczeblu reprezentacji krajów
• Mistrzostwa Polski,
• Puchary Polski, Finał Pucharu Polski
• Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
• Grand Prix Polski juniorów młodszych
• Puchar Prezesa PZSS
• Złoty Muszkiet, Złota Krócica i Złoty Rzutek
• Zawody klasyfikacyjne

7.5.

Rekordy mogą być ustanawiane i wyrównywane na następujących zawodach:
• REKORD OLIMPIJSKI - Igrzyska Olimpijskie
• REKORD ŚWIATA - Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy
• REKORD EUROPY - na wyżej wymienionych zawodach
• REKORD POLSKI - na wyżej wymienionych zawodach oraz na zawodach
wymienionych poniżej:
• Międzynarodowe zawody na szczeblu reprezentacji krajów
• Mistrzostwa Polski,
• Puchary Polski, Finał Pucharu Polski
• Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
• Grand Prix Polski juniorów młodszych
• Puchar Prezesa PZSS
• Złoty Muszkiet, Złota Krócica i Złoty Rzutek
• Zawody klasyfikacyjne

…
13.5.

Wyróżnienie zawodników dyplomami zajmujących I - III miejsce:
• Mistrzostwa Polski, Grand Prix Polski juniorów młodszych
• Puchary Polski
• Finał Pucharu Polski,
• Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
• Puchar Prezesa PZSS
• Złoty Muszkiet, Złota Krócica i Złoty Rzutek
• Zawody międzynarodowe
• Zawody klasyfikacyjne

1. MISTRZOSTWA POLSKI kobiet i mężczyzn
...
• W Mistrzostwach Polski kobiet i mężczyzn mogą uczestniczyć zawodnicy
w nieograniczonej ilości i dowolnej kategorii wiekowej, którzy w okresie od
zakończenia poprzednich mistrzostw, co najmniej jeden raz wystartowali i zostali
sklasyfikowani w zawodach w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa
sportowego wyszczególnionych w punkcie 1.1., uzyskując w danej konkurencji wynik
nie niższy od normy na trzecią klasę sportową.
...
2. MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI
...
Zasady uczestnictwa w zawodach
• W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki
w wieku 21, 22, 23 lata, którzy w okresie od zakończenia poprzednich mistrzostw, co
najmniej jeden raz wystartowali i zostali sklasyfikowani w zawodach w ogólnopolskim
systemie współzawodnictwa sportowego wyszczególnionych w punkcie
1.1.
uzyskując w danej konkurencji wynik nie niższy od normy na trzecią klasę sportową.
...

3. MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
...
Zgłoszenia do zawodów:
• Do udziału w zawodach kluby mogą zgłaszać nieograniczoną ilość zawodników
i zawodniczek do lat 20 w każdej konkurencji programowej.
• W Mistrzostwach Polski Juniorów mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki w
wieku do lat 20, którzy w okresie od zakończenia poprzednich mistrzostw, co
najmniej jeden raz wystartowali i zostali sklasyfikowani w zawodach w ogólnopolskim
systemie współzawodnictwa sportowego wyszczególnionych w punkcie
1.1.
uzyskując w danej konkurencji wynik nie niższy od normy na trzecią klasę sportową.
...
4.
...

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

Zasady uczestnictwa i kwalifikacji do Finału OOM
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w strzelectwie sportowym ma przebieg etapowy:
1.

Zawody eliminacyjne do Finału OOM, do których zalicza się:
• Puchar Prezesa PZSS
• Złoty Muszkiet, Złota Krócica i Złoty Rzutek
• Mistrzostwa
Międzywojewódzkie
juniorów
młodszych
międzywojewódzkie do Finału OOM)

(Eliminacje

...
Kwalifikacje do udziału w Finale OOM uzyskują:
• pierwszych sześciu juniorów młodszych i juniorek młodszych we wszystkich
konkurencjach Pucharu Prezesa PZSS, pod warunkiem uzyskania wyniku nie
niższego od normy na trzecią klasę sportową.
• pierwszych sześciu juniorów młodszych i juniorek młodszych we wszystkich
konkurencjach Złotego Muszkietu, Złotej Krócicy i Złotego Rzutka, pod warunkiem
uzyskania wyniku nie niższego od normy na trzecią klasę sportową.
• 12 zawodników w tym młodzików przeniesionych na stałe do juniorów młodszych
z najwyższymi wynikami uzyskanymi w zawodach eliminacyjnych poza wymienioną
dwunastką juniorów młodszych i juniorek młodszych wcześniej zakwalifikowanych w
poszczególnych konkurencjach.
Zawodnik, który zakwalifikował się w danej konkurencji do Finału OOM, może startować w tej
konkurencji w następnych eliminacjach z prawem do nagród i wyróżnień oraz zdobywania
punktów dla zespołu. W kolejnych eliminacjach, kwalifikacja zawodników odbywa się według
wyżej wymienionych zasad z pominięciem zawodników już zakwalifikowanych w danej
konkurencji.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Finale OOM jest uzyskanie w zawodach
eliminacyjnych w danej konkurencji wyniku nie niższego od normy na trzecią klasę sportową.
...

6.

FINAŁ PUCHARU POLSKI

...
•
l
l
l

l
l

l
l

W Finale Pucharu Polski seniorzy i juniorzy startują w kategorii mężczyzn a seniorki i
juniorki w kategorii kobiet.
Program zawodów obejmuje konkurencje jak w zawodach o Puchar Polski.
W zawodach Finał Pucharu Polski mogą startować w konkursie wszyscy zawodnicy, którzy
w danym roku wystartowali w zawodach Pucharu Polski lub Mistrzostwach Polski i uzyskali
min. 1 pkt w rankingu.
Do klasyfikacji Zespołowych Mistrzostw Polski zaliczane są punkty zdobyte wyłącznie przez
pierwszych 10 seniorek i seniorów oraz pierwszych 14 juniorek i juniorów – karabin i pistolet
oraz przez pierwszych 6 seniorek i seniorów i pierwszych 10 juniorek i juniorów – ruchoma
tarcza i rzutki, którzy uzyskali największą ilość punktów umownych w trzech najlepiej
punktowanych startach spośród trzech rund Pucharu Polski i Mistrzostw Polski.
Wszyscy zawodnicy uprawnieni do startu potwierdzają w formie pisemnej swój udział w
zawodach, w nieprzekraczalnym terminie podanym przez organizatora Finału Pucharu
Polski (patrz przepis: Postanowienia Ogólne 9.9).
W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń, organizator może ograniczyć liczbę uczestnictwa
(patrz przepis: Postanowienia Ogólne
9.4.2), przyjmując w miarę wolnych miejsc
startowych, zawodników zgłoszonych w terminie, w kolejności uzyskanych punktów
rankingowych.
Organizator zobowiązany jest do zapewnienia startu zawodnikom punktującym do
klasyfikacji Zespołowych Mistrzostw Polski, jeżeli zostali zgłoszeni w wyznaczonym terminie
(patrz przepis: Postanowienia Ogólne 9.9).
Obowiązkiem organizatora Finału Pucharu Polski jest opublikowanie na stronie internetowej
PZSS nie później niż 3 dni po terminie kończącym przyjmowanie zgłoszeń, ostatecznej listy
zawodników dopuszczonych do startu w zawodach.

...
9.
...

•

10.

PUCHAR PREZESA PZSS
Do startu w Finale OOM kwalifikuje się pierwszych sześciu juniorów młodszych i juniorek
młodszych w każdej konkurencji, pod warunkiem uzyskania wyniku nie niższego od normy
na trzecią klasę sportową.
ZŁOTY MUSZKIET, ZŁOTA KRÓCICA I ZŁOTY RZUTEK

...
Do startu w Finale OOM kwalifikuje się pierwszych sześciu juniorów młodszych i juniorek
młodszych we wszystkich konkurencjach, pod warunkiem uzyskania wyniku nie niższego od
normy na trzecią klasę sportową.
12.

GRAND PRIX POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH

...
Zasady uczestnictwa
w każdej konkurencji programowej.
• Do udziału w zawodach kluby mogą zgłaszać nieograniczoną ilość zawodników
i zawodniczek w wieku 16-17 lat oraz młodzików na stałe przeniesionych do juniora
młodszego, którzy w okresie od zakończenia poprzedniego Grand Prix juniorów
młodszych, co najmniej jeden raz wystartowali i zostali sklasyfikowani w zawodach w
ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego wyszczególnionych w
punkcie 1.1., uzyskując w danej konkurencji wynik nie niższy od normy na trzecią
klasę sportową.

14.
...

MISTRZOSTWA POLSKI GRUPY POWSZECHNEJ
Program zawodów:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pełna nazwa konkurencji

Karabin dowolny 40 strzałów, leżąc
Karabin dowolny 3x20 strzałów
Karabin pneumatyczny 40 strzałów
Pistolet dowolny 40 strzałów
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów
Pistolet sportowy 30 strzałów, część dokładna
Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów, część dokładna
Pistolet standardowy 3x20 strzałów
Skeet 75 rzutków
Trap 75 rzutków
Double Trap 120 rzutków

Skrót

Czas konkurencji

Kdw 40 l
Kdw 3x20
Kpn 40
Pdw 40
Ppn 40
Psp 30 cz. d
Pcz 30 cz. d
Pst 3x20
S 75
T 75
DT 120

1.0 godz.
2.15 godz.
1.15 godz.
1.30 godz.
1.15 godz.
6 x 5 min.
6 x 5 min.
150s,20s,10s

Skrót

Czas konkurencji

Kdw 40 l
Kdw 3x20
Kpn 40
Pdw 40
Ppn 40
Psp 30 cz. d
Pcz 30 cz. d
Pst 3x20
S 75
T 75
DT 120

1.0 godz.
2.15 godz.
1.15 godz.
1.30 godz.
1.15 godz.
6 x 5 min.
6 x 5 min.
150s,20s,10s

...
15. ZAWODY O PUCHAR POLSKI GRUPY POWSZECHNEJ
...
Program zawodów:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pełna nazwa konkurencji

Karabin dowolny 40 strzałów, leżąc
Karabin dowolny 3x20 strzałów
Karabin pneumatyczny 40 strzałów
Pistolet dowolny 40 strzałów
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów
Pistolet sportowy 30 strzałów, część dokładna
Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów, część dokładna
Pistolet standardowy 3x20 strzałów
Skeet 75 rzutków
Trap 75 rzutków
Double Trap 120 rzutków

