
Międzyklubowe Zawody Strzeleckie 

13 kwietnia 2019, Osówka, gmina Niemce k. Lublina 

 

I. Organizator:                 zawody z kalendarza LZSS 

Wojskowy Klub Sportowy „Technik” w Zamościu 

Gminne Towarzystwo Strzeleckie „Jastrząb” 

II. Cel zawodów: 

Popularyzacja sportu strzeleckiego,  

Doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, 

Wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji, 

Zdobycie okolicznościowych nagród, pucharów, medali i dyplomów, 

Integracja środowiska strzeleckiego regionu. 

III. Termin i miejsce zawodów: 

13 kwietnia 2019 r. początek godz. 10.00,    Gminna Strzelnica Osówka, w miejscowości Osówka, 

gmina Niemce. 

IV. Uczestnictwo w zawodach: 

Zawodnicy posiadający licencje lub patenty PZSS oraz osoby przeszkolone w bezpiecznym 

posługiwaniu się bronią.  

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 25 zł za 1 konkurencję, 45 zł za 2 

konkurencje, 60 zł za 3 konkurencje lub 70 zł za 4 konkurencje, plus konkurencja Trap 20 - 30 zł. 

V. Konkurencje: 

1. Pcz 20 - 5 próbnych + 20 strzałów ocenianych, czas każdej serii pięciostrzałowej – 5 min, 

2. Psp 20 -  5 próbnych + 20 strzałów ocenianych, czas każdej serii pięciostrzałowej – 5 min, 

3. Kcz 20 - 5 próbnych + 20 strzałów ocenianych, czas każdej serii pięciostrzałowej – 5 min, 

(dystans 100 m., postawa leżąc, przyrządy mechaniczne), 

4. Ksp 20 - 5 próbnych + 20 strzałów ocenianych, czas każdej serii pięciostrzałowej – 5 min, 

(dystans 50 m., postawa leżąc), 

5. Trap 20 - seria próbna + 20 strzałów ocenianych, 

Broń i amunicja własne lub odpłatnie zapewnia organizator.   

Konkurencje w oparciu o przepisy ISSF i PZSS – konkurencje skrócone oraz  zgodne z regulaminem 

zawodów. 

 

 



 

VI. Klasyfikacja: 

Zawody z obserwatorem LZSS. Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły "Open" w klasyfikacji 

indywidualnej. O pierwszeństwie w przypadku równych wyników indywidualnych decyduje większa 

liczba dziesiątek wewnętrznych następnie lepsze wyniki ostatnich serii w konkurencji. W klasyfikacji 

łącznej o pierwszeństwie w przypadku równych wyników indywidualnych decyduje większa liczba 

dziesiątek wewnętrznych następnie lepsze wyniki ostatnich serii w konkurencji Pcz, Psp, Kcz, Ksp. 

VII. Nagrody i wyróżnienia: 

Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej  (wielobój Pcz + Psp + Kcz + Ksp +Trap),  

Medale za zajęcie miejsca 1, 2 i 3 w poszczególnych konkurencjach. 

Dyplomy za zajęcie miejsca 1, 2 i 3 w każdej konkurencji i klasyfikacji łącznej. 

VIII Sprawy organizacyjne: 

Uczestnictwo należy zgłaszać sekretarzowi w dniu zawodów. Zapisy przyjmowane będą od godz. 9.30 

do 13.00. O kolejności i czasie startu decyduje kolejność zgłoszenia. Startowe należy wpłacać przed 

rozpoczęciem zawodów do sekretarza prowadzącego listę startową.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie zawodów. 

Osoby biorące udział w zawodach wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wprowadzanie do 

systemów informatycznych oraz przekazywanie do Wojewódzkiego oraz Polskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego danych osobowych zawartych w metrykach i listach startowych, a także 

rejestrowanie i nieodpłatne wykorzystanie w całości lub fragmentach, w mediach ogólnodostępnych 

swojego wizerunku (fotografie, filmy wykonane w związku z realizacją i dla celów statutowych) przez 

organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018  r., (Dz. U. z 2018 

r. Poz.1000). 

Serdecznie zapraszają, 

            

              Organizatorzy 


