
                                                     

                                         

 

 

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2022 

strzelanie konkurencji kulowych  - karabin, pistolet 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 

CEL ZAWODÓW: 

1. Wyłonienie Mistrzów Województwa Lubelskiego w strzelaniu konkurencji kulowych z 

pistoletu i karabinu. 

2. Upowszechnianie strzelectwa sportowego. 

3. Umożliwienie sportowej rywalizacji.  

4. Zdobywanie strzeleckich klas sportowych. 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

Zawody odbędą się w niedzielę 25.09.2022 r. na Gminnej Strzelnicy Osówka (51.37940, 22.43734), 

gmina Niemce. Początek zawodów godz. 9.00 (biuro zawodów czynne od 8.00) 

Konkurencje w formule OPEN: 

• Kdw 40 L - 50m Karabin dowolny 40 strzałów leżąc 

• Pdw 40 – 50m Pistolet dowolny 40 strzałów 

• Psp 30 cz. dokł. -  25m Pistolet sportowy 30 strzałów, część dokładna 

• Pcz 30 cz. dokł . - 25m Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów, część dokładna 

ORGANIZATOR ZAWODÓW: Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego, realizator zawodów 

Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb 

 

 

 



UCZESTNICTWO W ZAWODACH: 

W zawodach mogą uczestniczyć zgłoszeni w terminie zawodnicy i zawodniczki posiadający aktualną 

licencję PZSS  i osiągnięte wyniki zbliżone do III klasy sportowej. Startowe w wysokości 45zł od 

jednej konkurencji. 

KLASYFIKACJA: 

W oparciu o przepisy ISSF, PZSS i regulamin zawodów; klasyfikacja: Kdw40L, Psp30 część dokładna; 

Pcz30 część dokładna; Pdw40.  

W każdej w/w konkurencjach zostaną przyznane tytuły mistrzowskie oraz medale i dyplomy za 

zajęcie miejsca od 1 do 3. 

ZGŁOSZENIA: 

Uczestnictwo należy zgłaszać wyłącznie droga elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego 

(link dostępny na stronach: www.lzss.lublin.pl,  www.gtsjastrzab.pl ) do poniedziałku, 19 września 

2022 r. (zawodnicy niezgłoszeni w terminie nie będą mogli wziąć udziału w zawodach). UWAGA – 

ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenie okresu przyjmowania 

formularzy zgłoszeniowych jeżeli ilość miejsc się wyczerpie. Kolejność i czas startu osób 

zgłoszonych poprzez formularz zostanie ustalona przez organizatora w harmonogramie startów i 

odesłana mailowo osobom zainteresowanym najpóźniej w piątek 23.09.2022 r. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Broń i amunicja własna - zawodnicy zabezpieczają ją we własnym zakresie. Koszty organizacyjne 

pokrywa organizator. Koszty przejazdu, ubezpieczenia i diety dla zawodników pokrywają kluby we 

własnym zakresie. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych w niniejszym 

Regulaminie – podejmuje organizator zawodów. 

Obecność na zawodach jest traktowana jako akceptacja niniejszego regulaminu i wyrażenie 

zgody na udostępnienie wizerunku (zamieszczanie na stronach internetowych, prasie itp. 

mediach w celu prezentacji osiągnięć). 

Serdecznie zapraszają, 

Organizatorzy 

 

        

http://www.lzss.lublin.pl/
http://www.gtsjastrzab.pl/

