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Warszawa dn. 16.09.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informator 
 

Zawodów eliminacyjnych do XLV Centralnych Zawodów 
Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju 

w 2019 roku. 
 

………………………………………………………………………………...... 
 
 

Biuro Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju informuje, że w dniu 21 
września 2019 r. na strzelnicy w Warce, ul. Nowy Zjazd 8 zostanie przeprowadzona runda 
eliminacyjna Zawodów Strzeleckich KŻR LOK - 2019 w czterech konkurencjach strzeleckich 
indywidualnie oraz w pojedynku strzeleckim zespołowo:  
 

1. Strzelanie nr 1 – pistolet centralnego zapłonu  
2. Strzelanie nr 2 – karabin centralnego zapłonu 
3. Rzut granatem ćwiczebnym  
4. Pojedynek Strzelecki 

 
 
Termin i miejsce zawodów: 
 
- 21 września 2019 r. - Warka, ul. Nowy Zjazd 8 
 
Program zawodów: 
 

 10.00 – Rozpoczęcie zawodów 
 10.10 – Rozpoczęcie konkurencji nr 1,strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu 
 11.10 – Rozpoczęcie konkurencji nr 2, strzelanie z karabinu centralnego zapłonu 
 12.10 – Rozpoczęcie konkurencji nr 3, rzut granatem 
 13.10 -  Rozpoczęcie pojedynku strzeleckiego 
 14.00 – Zakończenie zawodów 
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1. Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu (Pcz): 
 

 Odległość 25m 
 Postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz 
 Cel     23P 
 Zasady strzelania Do tarczy oddaje się 10 strzałów ocenianych  
 Strzały próbne 3 Strzały próbne  
 Czas konkurencji 5 minut na strzały oceniane i 3 minuty na 

strzały próbne. 
 Ocena wyników Suma punktów uzyskanych w strzelaniu 
 
 

2. Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (Kcz): 
 

 Odległość 100m 
 Postawa leżąc, z wolnej ręki z wykorzystaniem pasa 

nośnego, zamocowanego do karabinu 
 Cel     23P 
 Zasady strzelania 13 strzałów (czas 8 minut) z czego 10 

najlepszych przestrzelin będzie oceniane 
 Tarcze próbne brak strzałów próbnych  
 Ocena wyników Suma punktów uzyskanych w strzelaniu 
 
UWAGI: w tej konkurencji zawodnik na stanowisku ogniowym na komendę 
prowadzącego strzelanie „ ŁADUJ”  ładuje magazynek 13. sztukami nabojów i 
odkłada obok rozładowanej broni. Na komendę prowadzącego „START” - 
zawodnik bierze broń, dołącza magazynek i oddaje strzały. 
 
 

3. Rzut granatem ćwiczebnym F-1 
 Odległość 25m od linii do przedniego skraju prostokąta 

zewnętrznego. Zarys okopu: 
a) Prostokąt zewnętrzny 6x2m wraz z linią o 

szerokości 5cm 
b) Prostokąt wewnętrzny 2x1m 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 gramów) 

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

 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 
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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. 
 
 

4. Pojedynek  strzelecki  zespołowo: 

 Odległość 50m kbks, przyrządy otwarte 

 Postawa Leżąc, z wolnej ręki, bez wykorzystania 
pasa, po wykonaniu dobiegu na odległość 
5m1 

 Cel     krążek samoopadający o średnicy 11cm 

 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. 

                                                 
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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SKŁAD DRUŻYNY: 
 
- czterech zawodników reprezentujących Klub LOK. 
 
Wyróżnienia: 
 

Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej konkurencji indywidualnej zawodnik otrzymuje 
dyplom. 

 
Broń i amunicja: 

 
Broń, amunicję i granaty zabezpiecza BMZW LOK – (dozwolone jest strzelanie z broni 
klubowej). 

 
Opłata: 
 

Uczestnicy ponoszą koszt współorganizacji zawodów w wysokości 60.00 zł. 
 
 


