
ŻYCIOWY SUKCES ZAWODNICZKI  

     Z TARNOWSKIEGO KLUBU STRZELECKIEGO LIGI OBRONY KRAJU  

Dnia 18 lutego 2018 r. podczas Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym, które 

odbywają się w węgierskim mieście Gyor miały miejsce eliminacje                             

do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich,  które odbędą się w październiku 2018 

roku   w Buenos Aires  

Wiktoria Bober odniosła wspaniały  sukces w strzelaniach z karabinu 

pneumatycznego. Reprezentantka Polski, zawodniczka TKS LOK Tarnów zajęła III  

miejsce w kategorii juniorek w finale Eliminacji do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 

w Buenos Aires – 2018. Zawodniczka prowadzona przez trenera klubowego Jerzego 

Madeja zdobyła jedno z trzech tzw. Quota Place Winner  dla Polski; miejsce 

gwarantujące start w konkurencji Kpn 40 młodym polskim olimpijczykom.  

Wiktoria weszła do finału na 8 (ostatnim) miejscu; wynikiem z eliminacji  414,9 

punktów. Przy tym samym, równym wyniku wyprzedziła zawodniczkę z Azerbejdżanu 

tylko wyższą ostatnią serią 105,0 pkt. W  finale uległa  reprezentantkom Rosji i Włoch. 

Wszystkie te trzy zawodniczki zdobyły prawo startu dla swoich krajów w konkurencji 

Kpn 40 Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires. Warto podkreślić, że 

jest to jedyne miejsce gwarantujące prawo startu na tych igrzyskach jakie 

wywalczyli Polacy. (Pozostałe konkurencje to Kpn 40 juniorów oraz  Ppn 40 juniorek i 

Ppn 40 juniorów – gdzie nasi zawodnicy nie zdołali uzyskać prawa startu). Wyjazd na 

eliminacje do MIO 2018 dla Wiktorii był niespodziewany lecz w pełni zasłużony. 

Zawodniczka powołanie otrzymała 12 lutego 2018 r. po zawodach klasyfikacyjnych w 

Złotoryi. Na  tych zawodach nasza zawodniczka uzyskała wręcz znakomite wyniki w 

trzech startach; uzyskując wyniki wypełniające normę Klasy Mistrzowskiej w tej 

konkurencji. Wysoka forma Wiktorii została doceniona przez Polski Związek Strzelectwa 

Sportowego (zawody były jednocześnie konsultacjami Kadry Narodowej) i dzięki 

szybkiej decyzji Prezesa PZSS Tomasza Kwietnia zgłoszono ją do udziału w ostatnich 

kwalifikacjach do MIO, które odbyły się podczas Mistrzostw Europy w Gyor (na 

Węgrzech). Wynik Wiktorii potwierdził, że była to bardzo trafna decyzja. Na te zawody 

powołany został również trener klubowy Jerzy Madej który pojechał wraz z zawodniczka 

na te eliminacje. Wiktoria Zuzanna Bober urodziła się 26 września 2000 r. Jej 

pierwszym trenerem jest Antoni Bykowski pod którego opieką stawiała pierwsze kroki 

w Uczniowskim Klubie Sportowym „Olimpijczyk” w Krośnie. Należy podkreślić, że 

jej sukcesy są zasługą  pracy z pierwszym trenerem z którym nadal trenuje w 

Tarnowskim Klubie Strzeleckim Ligi Obrony Kraju.Młoda, pracowita utalentowana 

zawodniczka od paru lat trenuje w Tarnowskim Klubie Strzeleckim LOK, w Tarnowie. 

W 2017 roku odniosła kilka znaczących sukcesów w sporcie strzeleckim (w kategorii 

juniorek młodszych); jest brązową medalistką Finału Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w konkurencji Ksp 3 x 20 (strzelanie z karabinu    w trzech postawach na 

dystansie 50 m). Jest członkiem Kadry Narodowej Juniorów. Rekordzistka Polski            

kpn 60 – 247,5 pkt. (Złotoryja, zawody klasyfikacyjne. 09.02.2018r.) 

                                                                                                     Opracował: Marian Ożóg 

 

 

                              

 

LIGA OBRONY KRAJU 

 
Bezpośredni wykonawca:  

Biuro Małopolskiej Małopolskiego ZW LOK  
30-039 Kraków,  ul. Pomorska 2 tel./fax 0048 12 634 05 14, 

mareks394@gmail.com 

Informator   

OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW 

STRZELECKICH JUNIORÓW MŁODSZYCH            

I MŁODZIKÓW W STRZELECTWIE SPORTOWYM  
w hołdzie Orlętom Lwowskim 1918 - 2018. 

 

 
 Wiktor ia  Bober  z  t renerem Jerzym Made jem                                                                     

Tarnów 12-13.05.2018r. 

Strzelnice -  przy ulicy Krzyskiej 17 

Wspierają nasza działalność stautową   

 
         

 
(Treść informatora - na stronie: www. lok.org.pl; ikona :sporty obronne, strzelectwo dalej - 

Zarządy Wojewódzkie / Kraków /Aktualności.) 



 

      Zgodnie z Planem Zamierzeń Działalności Programowej  LOK w 2018 roku,  BIURO 

MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO LOK  jest organizatorem  

OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW LOK  JUNIORÓW 

MŁODSZYCH I  MŁODZIKÓW  W  STRZELECTWIE SPORTOWYM 

Zawody odbędą się  na strzelnicy pneumatycznej i kulowej 

TOSiSS w Tarnowie, w dniach  12 -13.05.2018r.  w następujących 

konkurencjach: 

młodzicy i młodziczki: Kpn 40, Ksp 40L, Ksp 3x20, Ppn 40, 

Psp 30+30; juniorzy młodsi: Kpn 50, Ksp 60L, Ksp 3x30,  

Ppn 50, Psp 30+30, Pdw 40; juniorki młodsze: Kpn 50,     

Ksp 60L, Ksp 3x30, Ppn 50, Psp 30+30. 

Konkurencje rozegrane zostaną na podstawie przepisów ISSF, PZSS. 

PROGRAM MISTRZOSTW 

11.05. (piatek) - godziny wieczorne oraz  12.05. (sobota) – przyjazd ekip; 

            - godz. 19.00 – odprawa techniczna; 

12.05.( sobota) - godz. 8.00-22.00 – konkurencje pneumatyczne; 

             - godz. 7.00-19.00 – konkurencje kulowe; 

28.05. (niedziela)  - godz. 7.00 – początek konkurencji  (zgodnie z programem); 

                               - ok. godz. 16.30 – uroczyste zakończenie. 

Biuro zawodów czynne od godz. 6.30 w dniach: 12-13.05. na strzelnicy. 

Klasyfikacja zgodnie z regulaminem zawodów oraz wytycznymi ZG LOK. 

Do klasyfikacji województw zaliczane będą punkty zdobyte tylko  przez   kluby z : Ligi 

Obrony Kraju, UKS oraz TKKF. 

 Organizator ułatwi rezerwację zakwaterowania i wyżywienia na okres zawodów 

od 11.05. (kolacja) do 13.05.2018r. Organizator może zarezerwować miejsca noclegowe  

w kwocie 40-60zł. Rezerwację noclegów proszę zgłaszać do p. Madeja tel. 508065862. 

 Zgłoszenia do zawodów na załączonym formularzu zgłoszeniowym 

podpisanym przez osobę uprawnioną dostarczone do BMZW LOK w terminie do 

30.04.2018 r, zobowiązują do wniesienia opłaty startowej za zadeklarowaną ilość 

startów. Opłata startowa wynosi 45,00 zł za każdy start. 

Będzie również prowadzona klasyfikacja drużynowa w konkurencjach Kpn i Ppn 

mieszanych (nie MIX) tzn. Kpn 40 młodziczka/młodzik, Kpn 50 juniorka mł./junior 

mł., Ppn 40 młodziczka/młodzik, Ppn 50 juniorka mł./junior mł. Zgłoszenia drużyn          

w dniu startu. Karty zgłoszenia drużyn będą wydawane w biurze zawodów.  

Dodatkowa opłata startowa, za każdą zgłoszoną  drużynę, wynosi 60,00 zł. 
Klasyfikacja drużynowa Kpn i Ppn nie będzie wchodziła do klasyfikacji klubów        

i   do klasyfikacji województw. 

 Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia przez BMZW LOK będzie 

możliwa po informacji do Organizatora: tel. 508-065-869 oraz po wpłynięciu 

uzgodnionego zadatku na konto BMZW LOK nr: 76124047221111000048505585    

w terminie do 30.04.2018r.  Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej oraz opłat 

za zakwaterowanie i wyżywienie -  łącznie, na ww. konto. 

W wypadku nie otrzymania zgłoszenia i nie wpłaceniu uzgodnionego zadatku              

w terminie – zakwaterowanie  i  wyżywienie we własnym zakresie !!!!! 
Adres Organizatora: Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie, ul. 

Pomorska 2, 30-039 Kraków (tel./fax 12-634-05-14).  

Dodatkowe, pilne  informacje:  tel. 508 065 869 (sieć LOK Plus) - czynny od 16.04.  

                                                                                        Załączniki: program  zawodów. 
 

 

ZGŁOSZENIE 

zawodników do udziału w Otwartych Zawodach Strzeleckich 

juniorów mł. i młodzików w strzelectwie sportowym,                                                     

w dniach 12 -13.05.2018r. w Tarnowie 

 

Zamówienie wyżywienia dla uczestników zawodów 
 

Data śniadanie obiad kolacja 

11.05. XXXXXXXXXX   
12.05.    
13.05.   XXXXXXXXX 

Razem    
      Termin  zgłoszenia upływa z dniem 30.04.2018r. godz. 15.00 !!! 

                                                                                Pieczątka, podpis  osoby kierującej  ZW LOK (klubu) 
 
 
                                                                                                            …………………………..                                                                         

Konkurencja Junior mł. Młodzik Juniorka mł. Młodziczka 

Ksp 60L     

Ksp 3x30     

Kpn 50     

Ksp 40L     

Ksp 3x20     

Kpn 40     

Pdw 40     

Psp 30+30     

Ppn 50      

Ppn 40     


