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                                        Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb 

                                     Elizówka 21A, 21-003 Ciecierzyn 

                                     NIP 7133097373  KRS 0000726502 

 

 

Regulamin Zawodów Strzeleckich z kalendarza LZSS 

JESIENNY WIELOBÓJ STRZELECKI 

OSÓWKA, 22 listopada 2020 r. 

ZAWODY Z OBSERWATOREM LZSS 

 

I. Organizator: 

GTS JASTRZĄB Elizówka 

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: 

21 listopada 2020 r., sobota, godz. 9.00, PRZEDMECZ – tylko dla sędziów i osób funkcyjnych, 

startujących poza konkurencją. 

22 listopada 2020 r., niedziela, godz. 9.00, 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.  

Do rywalizacji dopuszczenie będą zawodnicy, których stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń. Zawodnicy 

zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
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wdrożonych przez organizatora w związku z COVID 19, czyli obowiązkowe zasłanianie ust i nosa 

poza stanowiskami strzeleckimi. 

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości 30 zł za 1 konkurencję, 60 zł za 2 

konkurencje, 80 zł za 3 konkurencje, 100 zł za 4 konkurencje plus każda następna 25 zł. Za komplet 

8 konkurencji 200 zł. 

V. Konkurencje: 

• Pcz 20 - pistolet centralnego zapłonu, 

Dystans 25 m, 5 strzałów próbnych i 20 ocenianych.  

• PczDyn 10 - pistolet dynamiczny centralnego zapłonu, 

Dystans 25 m, 2 serie po 5 strzałów ocenianych, każda z limitem czasu po 30 sekund. 

• Psp 20 - pistolet sportowy, 

Dystans 25 m, 5 strzałów próbnych i 20 ocenianych. 

• PbzDyn 10 - pistolet dynamiczny bocznego zapłonu, 

Dystans 25 m, 2 serie po 5 strzałów ocenianych, każda z limitem czasu po 30 sekund. 

• Kdcz 20 – karabin dowolny centralnego zapłonu – przyrządy mechaniczne 

Dystans 100 m, postawa leżąca, 5 strzałów próbnych i 20 ocenianych. 

• Ksp 20 - karabin sportowy 

Dystans 50 m, postawa leżąca, 5 strzałów próbnych i 20 ocenianych. 

• Trap 10 - strzelba gładkolufowa 

3 strzały próbne i 10 ocenianych 

• Blaszanka 10 – strzelba dynamiczna 

10 strzałów do celów metalowych na czas. Na starcie strzelba załadowana 

maksymalnie 5 nabojami, po oddaniu 5 strzałów doładowanie kolejnymi 5 nabojami 

bez komendy. Za każdy nietrafiony cel 20 sekund kary. O klasyfikacji zawodnika 

decyduje uzyskany najkrótszy czas uwzględniający ewentualne kary. 

Broń i amunicja własne. Osoby nie posiadające własnej broni będą miały możliwość odpłatnego 

skorzystania z broni i amunicji na miejscu.  

Konkurencje zgodne z przepisami bezpieczeństwa PZSS oraz z niniejszym regulaminem zawodów. 
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VI. Klasyfikacja: 

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły "Open" w klasyfikacji indywidualnej. 

O pierwszeństwie w przypadku równych wyników indywidualnych w konkurencjach kulowych 

decyduje większa liczba dziesiątek, a następnie większa liczba dziesiątek centralnych w konkurencji. 

W klasyfikacji indywidualnej konkurencji Trap 10 o pierwszeństwie w przypadku równej ilości 

trafionych rzutek decyduje trafienie za pierwszym razem, a w przypadku braku rozstrzygnięcia 

wartości ostatnich strzałów. 

VII. Nagrody i wyróżnienia: 

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

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

• Warunkiem odbioru medali jest obecność zawodnika przy dekoracji po zakończeniu 

zawodów. 

VIII. Sprawy organizacyjne: 

Uczestnictwo należy zgłaszać: 

• na adres e-mail: gtsjastrzab@gmail.com do wtorku, 17.11.2020 r. 

• sekretarzowi w dniu zawodów (niedziela, 22.11.2020 r.) w godz. 8.00 – 11.00  

o ile wcześniej nie wyczerpie się liczba miejsc, która jest ograniczona przez organizatorów. 

Kolejność i czas startu osób zgłoszonych mailowo zostanie ustalona przez organizatora 

w harmonogramie startów i odesłana osobom zainteresowanym w mailu zwrotnym najpóźniej w 

piątek 20.11.2020 r. O kolejności i czasie startu decyduje kolejność zgłoszenia. Startowe należy 

wpłacać przed rozpoczęciem zawodów do sekretarza prowadzącego listę startową.  

Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie zawodów. 

 

Serdecznie zapraszają, 

Organizatorzy 
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