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Regulamin Zawodów Strzeleckich z kalendarza LZSS 

LUBELSKI 3GUN 
OSÓWKA, 14.06.2020 r. 

ZAWODY Z OBSERWATOREM LZSS 

I. Organizator: 

GTS JASTRZĄB Elizówka 
 
II. Sponsorzy: 
GTS JASTRZĄB Elizówka, LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie 
 
III. Cel zawodów: 

 Popularyzacja sportu strzeleckiego 

 Doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej 

 Wyłonienie najlepszych zawodników strzelectwa dynamicznego 3 gun 

 Zdobycie okolicznościowych nagród i dyplomów 

 Integracja środowiska strzeleckiego regionu 
 

IV. Termin i miejsce zawodów: 

13 czerwca 2020 r., sobota, godz 15.00, przedmecz – tylko da sędziów i funkcyjnych 
14 czerwca 2020 r., niedziela, godz. 9.00, Gminna Strzelnica Osówka, w miejscowości 
Osówka, gmina Niemce. 
 

V. Kategorie strzeleckie: 

Strzelanie dynamiczne trzech broni - karabinu centralnego zapłonu, pistoletu centralnego zapłonu 
i strzelby gładkolufowej. 
 
VI. Klasy sprzętowe: 

Według regulaminu konkurencji 3gun: 
https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf 
 
STANDARD, PRACTICAL, OPEN 
 
We wszystkich klasach sprzętowych dopuszczone jest używanie karabinków PCC (pistoletowego 
kalibru) jako broni długiej. 
 
VII. Uczestnictwo w zawodach: 

1. Zawodnicy posiadający licencje lub patenty PZSS oraz członkowie klubów strzeleckich 
przeszkoleni w bezpiecznym posługiwaniu się bronią palną. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokościach 150 zł – broń i 
amunicja własna zawodnika. 

3. Do rywalizacji dopuszczenie będą zawodnicy, których stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń. 
Zawodnicy zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia oraz przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa wdrożonych przez organizatora w związku z COVID-19. 

4. Osoby nie posiadające własnej broni będą miały możliwość odpłatnego skorzystania z broni 
Organizatora na miejscu. 

5. Pod rygorem dyskwalifikacji zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu 

https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf


strzelnicy, 
6. regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim i dynamicznym. 

 
VIII. Konkurencje: 

Zawody przeprowadzone zostaną w ramach zorganizowanych 3 torów (stage'ów). Zaliczenie torów 
nastąpi na podstawie oddania minimum następującej liczby strzałów: 

 karabin centralnego zapłonu – 45 strzałów 

 pistolet centralnego zapłonu – 50 strzałów 

 strzelba gładkolufowa – 40 strzałów 
 

Łącznie 135 strzałów. 
 
Zawody przeprowadzone zostaną według formuły „Open” w klasyfikacji indywidualnej w 
poszczególnych klasach. O wysokości klasyfikacji zawodnika decyduje suma współczynników 
czasu i punktów z trzech torów. 
Dopuszcza się klasyfikację osób funkcyjnych i sędziów. 
Konkurencje zgodne z przepisami bezpieczeństwa PZSS oraz z niniejszym regulaminem zawodów. 
 
IX. Nagrody i wyróżnienia: 

Dyplomy za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 dla każdej z klas sprzętowych. 
 
X. Sprawy organizacyjne: 

Uczestnictwo należy zgłaszać sekretarzowi w dniu zawodów (14.06.2020 r.) w godz. 8.00 – 13.00. 
O kolejności i czasie startu osób zgłoszonych u sekretarza w dniu zawodów decyduje kolejność 
zgłoszenia. Startowe należy opłacić podczas rejestracji na portalstrzelecki.pl, lub przed 
rozpoczęciem zawodów do sekretarza prowadzącego listę startową. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów. 
 
 


