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                                        Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb 

                                     Elizówka 21A, 21-003 Ciecierzyn 

                                     NIP 7133097373  KRS 0000726502 

 

 

Regulamin Zawodów Strzeleckich z kalendarza LZSS 

PUCHAR WÓJTA GMINY NIEMCE 

OSÓWKA, 11 czerwca 2022 r. 

ZAWODY Z OBSERWATOREM LZSS 

 

I. Organizator: 

GTS JASTRZĄB Elizówka 

II. Sponsorzy: 

- Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś 

III. 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. 

IV. Termin i miejsce zawodów: 

11 czerwca 2022 r., sobota, godz. 10.00, Gminna Strzelnica Osówka, w miejscowości Osówka, 

gmina Niemce. Biuro Zawodów czynne od godz. 9.00. 
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Uczestnictwo w zawodach: 

Zawodnicy posiadający licencje lub patenty PZSS oraz osoby przeszkolone w bezpiecznym 

posługiwaniu się bronią.  

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

konkurencje, 80 zł za 3 konkurencje, 100 zł za 4 konkurencje, plus 40 zł za konkurencję Trap 25. 

V. Konkurencje: 

• Pcz 20 - pistolet centralnego zapłonu, 

Dystans 25 m, 5 strzałów próbnych i 20 ocenianych.  

• Psp 20 - pistolet sportowy, 

Dystans 25 m, 5 strzałów próbnych i 20 ocenianych. 

• Kcz 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 25 - strzelba gładkolufowa 

2 strzały próbne i 25 ocenianych 

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

skorzystania z broni i amunicji klubowej na miejscu.  

Konkurencje zgodne z przepisami bezpieczeństwa PZSS oraz z niniejszym regulaminem zawodów. 

Klasyfikacja: 

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

O pierwszeństwie w przypadku równych wyników indywidualnych w konkurencjach kulowych 

decyduje większa liczba dziesiątek wewnętrznych, a następnie większa liczba dziesiątek w 

konkurencji. W klasyfikacji indywidualnej konkurencji Trap 25 o pierwszeństwie w przypadku 

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

rozstrzygnięcia, wartości ostatnich strzałów. W klasyfikacji łącznej, o pierwszeństwie w przypadku 

równych wyników indywidualnych, tak jak poprzednio, decyduje większa liczba dzieciątek 

wewnętrznych, a następnie większa liczba dziesiątek łącznie w konkurencjach Pcz 20, Psp 20, Kcz 

20, Ksp 20. W klasyfikacji łącznej w konkurencji Trap 25 za każdego rzutka, trafionego za pierwszym 

razem, zawodnik otrzymuje 8 punktów, a trafionego za drugim razem – 6 punktów. W klasyfikacji 

łącznej pięcioboju (Psp 20 + Pcz 20 + Ksp 20 + Kcz 20 + Trap 25) maksymalna ilość punktów do 

zdobycia to 1000. 
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VI. Nagrody i wyróżnienia: 

Oficjalna dekoracja i wręczenie pucharów zwycięzcom odbędzie się następnego dnia, 12 czerwca 

2022 o godzinie 15.15 podczas Święta Gminy Niemce 2022 na placu przy ul. Różanej w Niemcach 

(plac przy boisku Orlik) 

• Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej (pięciobój Pcz 20 + Psp 20 + Kcz 20 + 

Ksp 20 + Trap 25). 

• 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 pięcioboju. 

VII. Sprawy organizacyjne: 

Uczestnictwo należy zgłaszać: 

• elektronicznie za pomocą formularza rejestracyjnego do wtorku, 7 czerwca 2022 r. 

• sekretarzowi w dniu zawodów (sobota, 11.06.2022 r.) w godz. 9.00 – 11.00 (o ile wcześniej 

nie wyczerpie się liczba miejsc maksymalnie 7 zmian do godz. 15.50) 

Opłata startowa: 

• u sekretarza gotówką w dniu zawodów 

• lub na nasze konto w mBanku: 34 1140 2004 0000 3702 8051 1186 

tytułem: Opłata startowa Puchar Wójta Gminy Niemce i wymienić konkurencje.  

Wpłata musi być na naszym koncie najpóźniej 9 czerwca br. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów 

wymagane okazanie wydruku potwierdzenia opłaty startowej. 

Kolejność i czas startu osób zgłoszonych mailowo zostanie ustalona przez organizatora w 

harmonogramie startów i odesłana osobom zainteresowanym najpóźniej w czwartek 

9.06.2022 r. O kolejności i czasie startu osób zgłoszonych u sekretarza w dniu zawodów decyduje 

kolejność zgłoszenia. 

Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie zawodów. 

Serdecznie zapraszają, 

Organizatorzy 

        


