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Starogard Gdański 27-07-2021 r. 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Otwartych Zawodów Strzeleckich 

z karabinu i pistoletu sportowego, pistoletu dowolnego  

oraz w konkurencji strzelby gładkolufowej – TRAP 10 

w dniu 7 sierpnia 2021 r. 

w Bietowie k/Lubichowa 

z okazji 

Święta Wojska Polskiego 

w ramach Kociewskich Sportów Obronnych  
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Szanowni Goście – Zawodnicy 

Organizator Zawodów Strzeleckich w dniu 7 sierpnia 2021 r. zaprasza na zawody strzeleckie w konkurencjach 

indywidualnych z karabinu i pistoletu sportowego, pistoletu dowolnego oraz strzelby gładkolufowej z okazji Święta 

Wojska Polskiego w ramach Kociewskich Sportów Obronnych .  

Brak cateringu: kawa i herbata – 5 zł. 

I.  Program zawodów: 

1. Termin i miejsce zawodów 
Zawody odbędą się w sobotę 7 sierpnia 2021 r. na strzelnicy myśliwsko – sportowej „RKM” w Bietowie. 

8.00 - przyjazd zawodników 

8.40 - uroczyste otwarcie zawodów 

9.00 - rozpoczęcie konkurencji pistoletowych, karabinowych i strzelby gładkolufowej 

16.00 - zakończenie zawodów  

 Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora !! 

2. Uczestnictwo w zawodach 

W zawodach biorą udział zawodnicy indywidualnie, seniorzy i juniorzy, którzy powiadomili organizatora o zamiarze 

uczestnictwa. Zgłoszenia imiennego należy dokonać listownie do dnia poprzedzającego dzień zawodów na adres KS 

„TARCZA” LOK w Starogardzie Gdańskim ul. Zielona 18, 83-200 Starogard Gdański, adres mailowy: 

kstarcza@lokstarogard.com, lub tel. 508 071 319 – do kierownika Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK – Krzysztof 

Reczko; listę zgłoszeń do zawodów zamyka się w dniu zawodów o godz. 11.00. 

Zawodnicy LOK zabierają z sobą legitymację członka LOK wraz z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi. 

3. Zabezpieczenie materiałowe 

 Broń do wszystkich konkurencji zabezpiecza Klub Strzelecki „Tarcza” LOK 

 Amunicję zabezpiecza Klub Strzelecki „Tarcza” LOK 

4. Sprawy finansowe 

Opłata startowa od zawodnika seniora wynosi 120,00 zł, juniora – 60 zł (za konkurencje Psp i Ksp), 

Konkurencja pistolet dowolny – licencja PZSS – 60 zł (juniorzy i seniorzy), 

Konkurencje TRAP dla seniorów i juniorów posiadających licencje PZSS – 60 zł. 

Start w konkurencji ”TRAP-10” dotyczy zawodników startujących w konkurencjach głównych (Ksp i Psp); 

nie uwzględnia się startu w podstawie KŻR i konkurencja w KS Tarczy. 

II. Regulamin zawodów: 

 Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Zawodów Strzeleckich Ligi Obrony Kraju i Polskiego Związku 

 Strzelectwa Sportowego. Zawodnicy startują do poszczególnych konkurencji zgodnie z wpisem na listę 

 startową. 

a) Strzelanie z karabinu sportowego 5,6 mm Ksp – 20 młodzików, juniorów i seniorów (konkurencja oddzielnie dla 

młodzików, juniorów i oddzielnie dla seniorów) 

Cel    - tarcza sportowa  

Odległość   - 50 m 

Postawa   - leżąca  

Ilość strzałów   - 3 próbne - 20 ocenianych (czas do 35 min) 

Ocena wyników  - suma punktów uzyskanych w strzelaniu 

b) Strzelanie z pistoletu sportowego 5,6 mm Psp – 20 młodzików, juniorów i seniorów (konkurencja oddzielnie dla 

młodzików, juniorów i oddzielnie dla seniorów) 

Cel     - tarcza sportowa  

Odległość   - 25 m 

Postawa   - stojąc z wolnej ręki 

Ilość strzałów   - 3 próbne - 20 ocenianych (czas do 20 min) 

Ocena wyników  - suma punktów uzyskanych w strzelaniu 

c) Strzelanie z pistoletu dowolnego kal. .22 Pdw – 20 juniorów i seniorów open. (jedna konkurencja) 

Cel    - tarcza sportowa ps 500x500 mm 

Odległość   - 50 m 

Postawa   - stojąc z wolnej ręki 

Ilość strzałów   - 3 strzały próbne - 20 ocenianych (czas do 3 + 35 min) 

Ocena wyników  - suma punktów uzyskanych w strzelaniu 
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d) Strzelanie ze strzelby śrutowej ” TRAP: 10” – tylko seniorzy i juniorzy z licencją zawodniczą (jedna konkurencja) 

TRAP - 10 to 10 strzałów ocenianych ze strzelby śrutowej do 10 rzutków. 

Postawa strzelecka: stojąc, ze złożenia. Do jednego rzutka można oddać tylko 1 strzał. Z każdego stanowiska należy oddać 

2 strzały do 2 rzutków. Po oddaniu 2 strzałów ze stanowiska nr 1 strzelec musi być gotowy do przejścia na stanowisko nr 2 

itd. aż do stanowiska nr 5. 

Punktacja: stanowisko nr 1 –7/6, nr 2 –5/4, nr 3 -3/3, nr 4 -5/4 nr 5 –7/6. 

Maksymalna liczba punktów 50. Przy równym wyniku o miejscu decyduje ilość trafień, a w przypadku równej ilości 

trafień decydują trafienia wyżej punktowane 

III. Ocena i klasyfikacja 

Strzały próbne oddajemy do tarcz oznaczonych jako próbne, nie liczą się do punktacji. Następnie po oddaniu dwudziestu 

strzałów do tarcz – ocenianych, następuje spisanie wyników do metryki strzelania i przekazanie ich do komisji 

sędziowskiej. 

Komisja sędziowska ustala wyniki z oddanych 20 strzałów w danej konkurencji; trafienie w linię uznaję się jako trafienie w 

pole o wyższej numeracji. W przypadku równej ilości zdobytych punktów, o zajętym miejscu decyduje ilość przestrzelin o 

większej wartości punktowej. 

Nagrody: 

A – Indywidualnie młodzicy 

I – VI miejsce za strzelenie z karabinu sportowego     - dyplomy 

B – Indywidualnie młodzicy 

I – VI miejsce za strzelenie z pistoletu sportowego     - dyplomy 

C – Indywidualnie w dwuboju młodzicy  

I – miejsce za strzelanie z karabinu i pistoletu sportowego    - puchar 

I – VI miejsce za strzelenie z karabinu i pistoletu sportowego    - dyplomy 

D – Indywidualnie w dwuboju juniorzy  

I – miejsce za strzelanie z karabinu i pistoletu sportowego    - puchar 

E – Indywidualnie w dwuboju juniorzy  

I – VI miejsce za strzelenie z karabinu i pistoletu sportowego    - dyplomy 

F – Indywidualnie w trójboju seniorzy 

I – miejsce za strzelanie z karabinu i pistoletu sportowego oraz pistolet dowolny - puchar 

I – III miejsce za strzelenie z karabinu i pistoletu sportowego oraz pistolet dowolny - dyplomy 

G – Indywidualnie seniorzy i juniorzy TRAP  

I – III miejsce za strzelenie w konkurencji strzelby gładkolufowej    - dyplomy 

Nagrody wręczone będą na następnych zawodach. Puchary wykonane zostaną jako imienne i wręczone również na 

kolejnych zawodach. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. W czasie zawodów obowiązuje zawodników wysoka dyscyplina i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy. 

2. Strzelanie wykonuje się z broni i amunicji zabezpieczonej przez organizatora bądź z własnej zawodnika, 

dopuszczonej przez organizatora. Zobowiązuje się do korzystanie z ochraniaczy słuchu podczas strzelania konkurencji 

pistolet bocznego zapłonu. W konkurencjach dynamicznych dodatkowo okulary. Zezwala się na korzystanie z lunet 

obserwacyjnych. W przypadku konkurencji karabinu sportowego zezwala się na korzystanie ze strojów strzeleckich i 

pasów strzeleckich. 

Zabrania się: 

a) korzystania ze sprzętu innego, niż zabezpieczonego przez organizatora, bądź dopuszczonego przez organizatora do 

zawodów. 

b) stosowania na broni optycznych i elektronicznych przyrządów celowniczych. 

c) korygowanie strzelania przez innych uczestników, widzów, kibiców. 

d) przebywanie w strefie stanowisk strzeleckich przez osoby postronne, zawodników nie odbywających strzelania w 

danej kolejności. 

3. W czasie zawodów w sprawach spornych decyzje podejmuje komisja sędziowska. 

4. Ewentualne protesty należy składać na piśmie w czasie 30 minut po zakończeniu każdej konkurencji od momentu 

oficjalnego zakończenia konkurencji. Rozpatruje je komisja sędziowska zawodów i powiadamia zainteresowanego o 

uznaniu lub odmowie protestu wraz z uzasadnieniem. 

Warunkiem przyjęcia protestu przez komisję jest wpłacenie wadium w wysokości 100 PLN. W przypadku uznania 

słuszności zgłoszonego protestu wadium podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku, gdy protest nie został 
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uwzględniony, wadium przekazywane jest na fundusz organizatora. 

Imprezy sportowe, zawody są organizowane po wprowadzeniu IV etapu „odmrażania sportu”- od dnia 06.06.2020; 

Zasady postępowania podczas zawodów zgodnie z zaleceniami ministerstwa sportu. 

Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej 

zajęcia). Ale przypominam o zabezpieczeniu na strzelnicach i innych obiektów sportowych w maseczki, płyny do 

dezynfekcji (broni, sprzętu), rąk oraz rękawiczek jednorazowych. 

W przypadku otwartych i zamkniętych strzelnic – na jednej osi strzeleckiej będzie mogła przebywać liczba osób nie 

większa niż połowa stanowisk strzeleckich oraz 1 trener (z wyłączeniem obsługi). 
1. Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują. 

2. Na obiektach sportowych zamkniętych i otwartych można prowadzić zajęcia odpłatnie dla uczestników tzw. zajęcia 

indywidualne. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z BRONIĄ NA STRZELNICY. 
 
Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim przenosi się broń w następujący sposób: 
 
1. Broń długą można przenosić tylko całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i 
zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w dół – zawsze z 
zamkiem w tylnym położeniu lub z włożoną flagą bezpieczeństwa. Można ją także przenosić w 
pudełkach lub pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę 
sędziego lub prowadzącego strzelanie. 
 
2. Broń krótką można przenosić wyłącznie całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, 
atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka - tylko w kaburach, pudełkach lub 
pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub prowadzącego 
strzelanie. 
 
Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na komendę 
sędziego lub prowadzącego strzelanie. 
 
Po zakończeniu strzelania zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia broni i przedstawienia jej do 
sprawdzenia sędziemu lub prowadzącemu strzelanie bez podpiętego magazynka, z otwartym zamkiem i 
pustą komorą nabojową. Następnie należy zwolnić zamek i oddać strzał kontrolny. 
Jeżeli broń jest rozładowana i przejrzana przez sędziego lub prowadzącego strzelanie zawodnik chowa 
ją do kabury lub pokrowca i opuszcza stanowisko strzeleckie. 
 

 

  Prezes 

  KS „TARCZA” LOK 

   

 

      Krzysztof Reczko 
 


