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INFORMATOR  ZAWODÓW 

 

I. Cel zawodów 

II. Organizator zawodów 

III. Termin i miejsce uczestnictwa 

IV. Program zawodów i konkurencje 

V. Uczestnictwo 

VI. Klasyfikacja 

VII. Nagrody (Wyróżnienia indywidualne i zespołowe) 

VIII. Zgłoszenia 

IX. Koszty uczestnictwa 

X. Sprawy różne 

I. Cel zawodów 

 Inspirować członków Klubów Żołnierzy Rezerwy do aktywnej działalności 

społecznej w swoich środowiskach oraz kształtować i krzewić wiedzę obronną 

w społeczeństwie; 

 Zawiązywanie nowych kontaktów w środowisku strzeleckim; 

 Wyłonienie mistrzów indywidualnych i drużynowych KŻR POW LOK na rok 

2019; 

 Ustalenie kadry Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju  na 

Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy w roku 2019. 

 Potwierdzenie startów w zawodach dla zawodników posiadających licencje 

zawodnicze PZSS; 

 Uczestnictwo w zawodach umożliwia utrzymanie licencji PZSS  

w konkurencji karabin i pistolet. 

II. Organizator zawodów 

 

 Bezpośredni organizator zawodów: 

 Biuro Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju  

w Gdańsku 

 

 Współorganizator: 

 

 Klub Strzelecki LOK „SENIOR” 

 Gdański Klub Żołnierzy Rezerwy LOK 

 Gdański Klub Sportów Obronnych LOK „OMEGA” 

III. Termin i miejsce uczestnictwa: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 31 sierpnia 2019 r. na Strzelnicy 

sportowej „Playground” w Gdyni , ul. Bernadowska 24.  

Rozpoczęcie o godzinie 9.00 
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IV. Program zawodów i konkurencje 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

1. Strzelanie z pistoletu wojskowego centralnego zapłonu, kal. 9mm: 

 Odległość 25 m 

 Postawa  stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

 Cel   tarcza strzelecka 23 P z pierścieniami 

 Zasady strzelania Zawodnik oddaje do tarczy 3 strzały próbne w czasie 

do 3 minut, a następnie 10 ocenianych strzałów  

w ciągu 5 minut. 

 Czas konkurencji 8 minut + czas na zebranie wyników strzałów 

próbnych. 

 Ocena wyników Suma punktów uzyskanych w strzelaniu 

 

UWAGI : w tej konkurencji zawodnik na stanowisku ogniowym na  komendę 

prowadzącego strzelanie „ŁADUJ” ładuje 1 magazynek 3 a drugi 10 sztukami  

(w zależności od rodzaju broni) a drugi 10 sztukami nabojów i odkłada je na stoliku 

obok rozładowanej broni. Na komendę prowadzącego „START” - zawodnik bierze 

broń, dołącza magazynek i oddaje do tarczy 3 strzały. Następnie po sprawdzeniu 

wyników strzałów próbnych zawodnik oddaje 10 strzałów do tarczy – ocenianych. 

Po zakończeniu strzelania zawodnik udaje się do tarczy i sprawdza wynik  

w obecności sędziego. Zabrania się samodzielnego podchodzenia do tarcz.  

 

2. Strzelanie z karabinu wojskowego kbk AK, kal. 7,62 mm: 

 Odległość 100 m 

 Postawa  leżąca z wolnej ręki. Możliwość wykorzystywania 

pasa nośnego. 

 Cel   tarcza strzelecka 23 P z pierścieniami 

 Zasady strzelania Zawodnik oddaje do tarczy 3 strzały próbne w czasie 

do 3 minut, a następnie 10 ocenianych strzałów  

w ciągu 5 minut. 

 Czas konkurencji 8 minut + czas na zebranie wyników strzałów 

próbnych. 

 Ocena wyników Suma punktów uzyskanych w strzelaniu 

 

UWAGI: w tej konkurencji zawodnik na stanowisku ogniowym na komendę 

prowadzącego strzelanie „ ŁADUJ”  ładuje magazynek 3. sztukami nabojów  

i odkłada obok rozładowanej broni. Na komendę prowadzącego „START” - 

zawodnik bierze broń, dołącza magazynek i oddaje 3 strzały. Po zakończeniu 

strzelania próbnego, zawodnicy na komendę sędziego oddają 10 strzałów 

ocenianych. Po zakończeniu strzelania zawodnik udaje się do tarczy i sprawdza 

wynik w obecności sędziego. Zabrania się samodzielnego podchodzenia do 

tarcz. 
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3. Pojedynek  strzelecki  zespołowo:  

 Odległość 50 m kbks, przyrządy otwarte 

 Postawa Leżąc, z wolnej ręki, bez wykorzystania pasa, po 

wykonaniu dobiegu na odległość 5m1 

 Cel   krążek samoopadający o średnicy 11 cm 

 Zasady strzelania Zespoły prowadzą ogień do tarcz przeciwnika do 

chwili, gdy sędzia nie przerwie ognia (nie wyłącza się 

zawodników w czasie strzelania) 

 Ocena  

konkurencji 

Wygrywa ten zespół, który pierwszy zestrzeli 

wszystkie „3” krążki lub więcej. Za wygrany 

pojedynek zespół otrzymuje 1 punkt** 

 Ocena zespołu Przy jednakowej ilości punktów dwóch zespołów, o 

lepszym miejscu decyduje bezpośredni pojedynek. 

Przy 3-ch lub więcej zespołach należy rozegrać 

baraż 

 

UWAGA: Jeśli w zawodach uczestniczy więcej niż 24 zespoły, organizator może 

ustalić  3 grupy do pojedynku i przydziela w kolejności zajęcia miejsc  

po trójboju. Do finału awansują po 2 zespoły zwycięskie z każdej grupy  

i walczą o miejsca od  1 – 6 systemem każdy z każdym, pozostałym zespołom 

przydziela się kolejność miejsc od zwycięstw  w grupach. Wylosowany zespół do 

pojedynku, który nie stawi się na start w ciągu 1 minuty po wyczytaniu przez 

Sędziego konkurencji przegrywa walkowerem na korzyść przeciwnika. 

 

4. Rzut granatem ćwiczebnym F-1 z bronią w ręku ( kbkAK lub kbks ). 

 Odległość 25 m (kobiety 20 m) od linii do przedniego skraju 

prostokąta zewnętrznego. Zarys okopu: 

 Prostokąt zewnętrzny 6x2 m wraz z linią  

o szerokości 5 cm 

 Prostokąt wewnętrzny 2x1 m wraz z linią  

o szerokości 5 cm 

 Postawa Stojąc z miejsca , trzymając w jednej ręce karabin 

(wolno wykonać zakrok przed rzutem lub wykrok po 

rzucie) nie przekraczając linii rzutu 

 Granat ćwiczebny „ F – 1” (waga 600 g) 

 Ilość rzutów  3 rzuty próbne (można zrezygnować) i 5 rzutów 

ocenianych  

                                                 
1 W przypadku trudnych warunków atmosferycznych można zrezygnować z dobiegu zawodników                                                       
(linia „STARTU” jest  1 metr przed materacem) 
 
** W przypadku równoczesnego zestrzelenia trzech krążków lub gdy zestrzeli się jednakową ilość 

krążków, pojedynek powtarza się z dobiegiem 5 metrów aż do rozstrzygnięcia. Zawodnik może 
załadować broń dopiero na linii ognia. W przypadku niekompletnego  zespołu amunicję  na 
stanowisku mogą wykorzystać pozostali zawodnicy zespołu po  wystrzeleniu swojej. 
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 Czas konkurencji Łączny czas rzutów próbnych i ocenianych do 4 

minut 

 Ocena wyników Za trafienie w mały prostokąt – 3 pkt.  

Za trafienie w duży prostokąt – 1 pkt.     

Wynik liczy się do trójboju indywidualnego  

i drużynowo jest dodawany do sumy punktów 

zespołu. 

  

UWAGI: Nie wolno jednocześnie trzymać dwóch granatów w rękach. O zaliczeniu 

trafienia decyduje miejsce zetknięcia się granatu z podłożem. 

V. Uczestnictwo 

 

W zawodach mogą brać udział zespoły reprezentujące Kluby Żołnierzy 

Rezerwy LOK oraz zespoły reprezentujące inne niż KŻR kluby strzeleckie 

województwa pomorskiego. 

Skład zespołu – trzech zawodników. 

Dopuszcza się udział kilku zespołów z jednego klubu. 

Kategorycznie zabrania się startu tego samego zawodnika w dwóch lub 

więcej zespołach. 

Zgłoszenia do udziału w zawodach należy (Zał. 1) należy przesłać na 

adres Biuro Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK 80-207 Gdańsk, 

al. Zwycięstwa 51 lub skan na e-mail: biuro.zwgdansk@lok.org.pl  

VI. Klasyfikacja 

Na zawodach Ligi strzeleckiej Klubów Żołnierzy Rezerwy Pomorskiej 

Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju dokonuje się oceny wyników 

indywidualnych i zespołowych w poszczególnych konkurencjach, które 

stanowią podstawę do klasyfikacji zawodników i zespołów. 

1. Ocena wyników indywidualnych 

Na podstawie uzyskanych wyników w poszczególnych konkurencjach, 

sędziowska komisja kwalifikacyjna zawodów ustala kolejność miejsc 

zajętych przez zawodników w konkurencjach: 

1) Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu 

2) Strzelanie z karabinu wojskowego 

3) Rzucie granatem F – 1 z bronią w ręku 

 Na podstawie uzyskanych wyników w trójboju ogniowym przyznaje 

się tytuły Mistrza i Wicemistrza oraz ustala kolejność miejsc zajętych 

przez poszczególnych zawodników.  

 O kolejności miejsc w klasyfikacji indywidualnej w strzelaniu  

z pistoletu centralnego zapłonu oraz z karabinu centralnego zapłonu  

decyduje suma punktów z przestrzelin uzyskanych przez 

poszczególnych zawodników.  

 Przy równej ilości punktów o lepszym miejscu decyduje największa 

liczba uzyskanych dziesiątek wewnętrznych, dziesiątek,  
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dziewiątek, ósemek itd.  W przypadku gdy kryterium to nie 

rozstrzyga sprawy, o lepszym  miejscu decyduje następnie wynik w 

strzelaniu z pistoletu wojskowego, karabinu wojskowego. Jeśli i to 

kryterium nie rozstrzyga problemu, zawodnikom przyznaje się 

miejsca ex-aeguo i zostają sklasyfikowani na tych samych miejscach 

i umieszczeni na liście alfabetycznej kolejności ich nazwisk (wg. 

alfabetu łacińskiego). 

 W konkurencji rzut granatem przy równej ilości punktów  

o kolejności miejsc decyduje wyższy wynik  w pistolecie  

a następnie w karabinie. 

 Za zajęcie I-go miejsca  50 pkt klasyfikacyjnych 

 Za zajęcie II-go miejsca  45 pkt klasyfikacyjnych 

 Za zajęcie III-go miejsca  40 pkt klasyfikacyjnych 

 Za zajęcie IV-go miejsca  35 pkt klasyfikacyjnych 

 Za zajęcie V-go miejsca  30 pkt klasyfikacyjnych 

 Za zajęcie VI-go miejsca  29 pkt klasyfikacyjnych 

 Za zajęcie VII-go miejsca  28 pkt klasyfikacyjnych 

W klasyfikacji generalnej po zakończeniu zawodów strzeleckich KŻR LOK 

zwycięży zawodnik z największą ilością punktów klasyfikacyjnych. 

2. Strzały do obcej tarczy 

 Oceniane strzały do obcej tarczy muszą być oceniane jako chybione. 

 Jeśli zawodnik otrzyma potwierdzony strzał z innego stanowiska,  

a zidentyfikowanie go jest niemożliwe, należy mu odjąć przestrzelinę 

najmniejszej wartości spośród strzałów niezidentyfikowanych. 

 Jeśli w ocenianej tarczy zawodnika znajduje się więcej trafień niż 

przewiduje to program strzelania, a stwierdzenie, że zostały one 

oddane przez innego zawodnika jest niemożliwe, strzały (strzał)  

o najwyższej wartości muszą zostać unieważnione. 

 Jeśli zawodnik chce reklamować przestrzelinę we własnej tarczy, musi 

to natychmiast zgłosić  Sędziemu Stanowiskowemu. 

 Jeśli Sędzia Stanowiskowy potwierdza, że zawodnik nie oddał 

kwestionowanego strzału (strzałów), musi dokonać odpowiedniego 

wpisu w protokole zdarzeń na strzelnicy i w metryce strzelań, a strzał 

musi zostać anulowany. 

 Przy podejmowaniu decyzji o anulowaniu strzałów, należy brać pod 

uwagę następujące ustalenia: 

 czy pisarz lub Sędzia Stanowiskowy potwierdza na podstawie 

obserwacji zawodnika i jego tarczy, że zawodnik nie oddał strzału. 

 czy inny zawodnik, pisarz lub Sędzia stanowiskowy zgłaszał  

w podobnym czasie strzał chybiony zaś zgłoszenie to dotyczy 

sąsiednich stanowisk. 

3. Ocena wyniku zespołowego 

Klasyfikacji zespołowej dokonuje się na podstawie łącznej sumy punktów  

uzyskanych przez zawodników każdego zespołu w poszczególnych 

konkurencjach(przy równej ilości punktów o lepszym miejscu decyduje 
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większa ilość uzyskanych dziesiątek wewnętrznych, dziesiątek, 

dziewiątek, ósemek) itd.  

W konkurencji rzut granatem przy równej ilości punktów decyduje wyższy 

wynik zespołu w pistolecie a następnie w karabinie. Suma punktów 

uzyskanych przez zawodników danego zespołu decyduje o zajętym 

miejscu, za które przyznaje się odpowiednio punkty klasyfikacyjne. 

Przykładowo w zawodach startuje 16 zespołów: 

 Za zajęcie I-go miejsca   16 pkt klasyfikacyjnych 

 Za zajęcie II-go miejsca  15 pkt klasyfikacyjnych 

 Za zajęcie III-go miejsca  14 pkt klasyfikacyjnych 

 Za zajęcie każdego kolejnego przysługuje 1 punkt mniej 

Na podstawie przyznanych punktów klasyfikacyjnych zespołom po trójboju 

ustala się kolejność miejsc zespołów i przydziela się zespoły do grup 

eliminacyjnych  pojedynku strzeleckiego (miejsce nieparzyste do gr. „I”,  

a parzyste do gr. „II” – jeśli dotyczy 2 grup), natomiast przy udziale więcej 

zespołów niż 24 ustala się 3 grupy i przydziela się w kolejności zajęcia miejsc 

po trójboju (Organizator może zmienić decyzję i ustalić 3 grupy przy mniej 

startujących zespołach niż 24). 

Do oceny końcowej w klasyfikacji zespołowej dodaje się punkty 

klasyfikacyjne uzyskane w pojedynku strzeleckim.  

 W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów klasyfikacyjnych przez 

dwa lub więcej zespołów o zajętym miejscu w klasyfikacji generalnej 

decydują punkty uzyskane w konkurencjach kolejno: 

1) Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu 

2) Strzelanie z karabinu wojskowego 

3) Rzucie granatem F – 1 z bronią w ręku 

 

W klasyfikacji generalnej zwycięży zespół z największą ilością punktów 

klasyfikacyjnych. 

VII. Nagrody (Wyróżnienia indywidualne i zespołowe) 

Indywidualnie za I rundę i II rundę 

 za zajęcie w każdej konkurencji I – V miejsca zawodnicy otrzymują dyplom. 
   

Zespołowo za I rundę i II rundę 

 Za zajęcie I – V miejsca w klasyfikacji zespołowej zespoły otrzymują 

dyplomy. 
 

Indywidualnie za dwie rundy: 
 

 za zajęcie w każdej konkurencji I miejsca zawodnik otrzymuje puchar, 

pamiątkowy medal i dyplom;  

 za zajęcie w każdej konkurencji II i III miejsca zawodnicy otrzymują 

pamiątkowy medal i dyplom.   

 IV i V miejsca zawodnicy otrzymują dyplom.   
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Zespołowo za dwie rundy: 

 

 Za zajęcie I-go miejsca  w klasyfikacji zespołowej zespół otrzymuje „Puchar 

Prezesa POW Ligi Obrony Kraju” , medale i dyplomy. 

 Za zajęcie II i III miejsca zespoły otrzymują również puchary, dyplomy  

i medale. 

 Za zajęcie IV do V miejsca zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

Uwaga: na zakończenie rundy zawodnicy biorą udział w losowaniu 

nagrody rzeczowej – niespodzianki. 

VIII. Zgłoszenia 

 Do zawodów KŻR Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju 

będą przyjmowane zgłoszenia pisemne do Biura  BPZW LOK  w Gdańsku 

na 5 dni przed planowanymi zawodami (tj. poniedziałek), do zgłoszenia 

należy dołączyć dowód wpłaty lub uchwałę za startowe zawodników (środki 

w uchwale musi posiadać klub na koncie w księgowości) 

 Uczestnicy mogą również wpłacić opłatę startową bezpośrednio przed 

zawodami.  

 Informacji udziela Dyrektor Biura BPZW LOK w Gdańsku  

tel.  508024009 

IX. Koszty uczestnictwa 

Zespoły na zawody przyjeżdżają we własnym zakresie. 

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 80,00 PLN za jedną osobę 

uczestniczącą w zawodach (w tym podatek VAT) 

Sprawy różne 

 Broń i amunicję do poszczególnych konkurencji zabezpiecza Biuro 

Pomorskiego ZW LOK oraz współorganizatorzy danych rund zawodów. 

 W trakcie zawodów – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - można 

używać własnej broni/broni klubowej z jednoczesnymi nw.  ograniczeniami 

technicznymi: 

 Pistolet: CZ 75B lub PW wz. 83 

 Karabinek AK-47, lub jego odmiana pod warunkiem, że broń będzie 

samopowtarzalna, strzelająca nabojem 7,62x39, z przyrządami 

celowniczymi otwartymi  i o długości lufy poniżej 420 mm. 

 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie ze zbiorem regulaminów PZSS  

i ISSF oraz LOK. 

 Uczestnicy muszą przestrzegać postanowień organizacyjnych, 

wynikających z „Informatora Zawodów” oraz „Regulaminu Strzelnicy”, 

na której prowadzona będzie dana runda zawodów. 

 Każdy zawodnik powinien mieć do wglądu dokument ze zdjęciem. 
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 Sędziowie Główni strzelania posiadają uprawnienia przewodniczących jury 

danej konkurencji (strzelania) i mają obowiązek przyjmowania  

i rozpatrywania bezpośrednich reklamacji i oficjalnych protestów. 

 Decyzje komisji Klasyfikacyjnej dotyczące przestrzelin lub liczby strzałów  

w tarczy są ostateczne i nie można się od nich odwołać. 

 Sędziowie poszczególnych konkurencji mają prawo wyrywkowego 

dokonywania na linii wyjściowej, indywidualnej kontroli tożsamości 

zawodników. W przypadku odstępstw od obowiązujących regulaminowych 

ustaleń konsekwencją będzie dyskwalifikacja zawodnika lub zespołu. 

 Przy składaniu protestów i reklamacji obowiązują przepisy regulaminu 

zawodów, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i  międzynarodowe . 

 W zawodach bierze udział Obserwator kolegium sędziów Pomorskiego 

WZSS. 

 Obowiązki Obserwatora kolegium sędziów Pomorskiego ZSS może pełnić  

Sędzia główny zawodów wyznaczony przez  Przewodniczącego Kolegium 

Sędziów ZSS. 

 Każdy zespół musi mieć kierownika, który jest odpowiedzialny za 

utrzymanie dyscypliny w swoim zespole. Kierownikiem zespołu może  

zostać wytypowany zawodnik. Kierownik zespołu musi przez cały czas 

współpracować z osobami funkcyjnymi strzelnicy w sprawach dotyczących 

bezpieczeństwa, sprawnego przebiegu zawodów i sportowego 

współzawodnictwa 

Kierownik zespołu odpowiada za: 

 skompletowanie wymaganych dokumentów (zgłoszeń) z dokładnymi 

danymi. 

 Znajomość programu zawodów. 

 Zgłoszenie się przygotowanych do strzelania zawodników, na 

wyznaczonym stanowisku strzeleckim,  we właściwym czasie. 

 Sprawdzanie wyników i składanie protestów, gdy to konieczne. 

 Sprawdzanie wstępnych i oficjalnych komunikatów, wyników  

i ogłoszeń. 

 Przyjmowanie oficjalnych informacji i zaleceń, oraz przekazywanie 

ich członkom zespołu. 

 Reprezentowanie zespołu na wszystkich oficjalnych spotkaniach. 

 

UWAGA: Zawodnicy, których zachowanie i czyny, w opinii Jury, 

przeszkadzają innym zawodnikom otrzymają  OSTRZEŻENIE, UPOMNIENIE   

łącznie z możliwością dyskwalifikacji zawodnika a w konsekwencji zespołu. 

W czasie strzelań, zawodników obowiązuje wysoka dyscyplina  

i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy. 

Zabrania się: 

 Korzystania z kurtek i rękawic strzeleckich oraz innych 

niedozwolonych ułatwień, przyrządów stosowanych w strzelectwie 

wyczynowym. 

 Korygowania strzelań przez kierowników ekip, kolegów i kibiców. 
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Dyskwalifikacji podlega zespół który: 

 

 Używa broni lub amunicji centralnego zapłonu innej niż zabezpieczona  

przez organizatora, 

 Narusza zasady bezpieczeństwa, niniejszego regulaminu oraz innych 

regulaminów w nich przywołanych. 

Komisja rozjemcza 

Organizator Ligi Strzeleckiej KŻR-LOK powołuje Komisję rozjemczą zawodów 

do rozstrzygania ewentualnych sporów i protestów zgodnie z Regulaminem 

zawodów strzeleckich KŻR-LOK z dnia 30 kwietnia 2009 roku, zatwierdzonym 

przez Prezesa Ligi Obrony Kraju i uchwałą Zarządu Wojewódzkiego LOK. 

 Komisji rozjemczej przewodniczy Obserwator Kolegium Sędziów PomZSS 

(Sędzia Główny Zawodów), Sędzia konkurencji strzeleckiej oraz 3 członków 

wybranych z kierowników zespołów (może być to zawodnik jeśli pełni rolę 

kierownika). 

 Komisja rozjemcza zostanie wybrana na odprawie technicznej przed 

zawodami. 

 Ewentualne protesty powinny być składane na piśmie w czasie do 30 minut po 

zakończeniu każdej konkurencji od momentu oficjalnego zamieszczenia 

wyników  na tablicy ogłoszeń (w klasyfikacji punktowej). 

 Protest rozpatruje komisja rozjemcza  i powiadamia zainteresowanego  

o uznaniu lub odmowie uznania protestu wraz  z uzasadnieniem. 

 Warunkiem przyjęcia protestu przez Komisję rozjemczą jest wpłacenie wadium 

w wysokości 200 złotych. W przypadku uznania słuszności zgłoszonego 

protestu wadium podlega zwrotowi. 

 W przypadku gdy protest nie został uwzględniony wadium przekazywane jest 

na fundusz organizatora zawodów. 

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji 

Regulaminu Zawodów o czym zespoły zostaną poinformowane  

w informatorze zawodów lub bezpośrednio przed zawodami. 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR: 

 

DYREKTOR 

BIURA POMORSKIEGO ZARZĄDU 

WOJEWÓDZKIEGO LOK 

/-/ Piotr UMIŃSKI 

 


