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XLVI Centralne zawody strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju 

Strzelnica Zakładów Karnych w Nowym Łupkowie – 18-20 wrzesień 2020r. 

 

 

l.  CELE  ZAWODÓW : 
 Zasadniczym celem zawodów strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy organizowanych 

przez Ligę Obrony Kraju jest: 

1. Doskonalenie umiejętności strzeleckich żołnierzy rezerwy w bezpośredniej rywalizacji 

sportowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy klubami i zawodnikami w zakresie 

rozwijania strzelectwa i sprawności fizycznej. 

2. Zacieśnianie koleżeńskich więzi w środowisku żołnierzy rezerwy oraz utrzymywanie i   

   rozwijanie kontaktów z kadrą zawodową Sił Zbrojnych RP, a także ze stowarzyszeniami   

   rezerwistów, weteranów i kombatantów oraz instytucjami współpracującymi z Ligą   

   Obrony Kraju. 

3. Popularyzowanie w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży portu strzeleckiego. 

4. Uczczenie świąt państwowych i wojskowych ważnych rocznic historycznych oraz Ligi 
Obrony Kraju. 

II. MIEJSCE, TERMIN I ORGANIZATOR ZAWODÓW; 
� Zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy Zakładów Karnych w Nowym Łupkowie,                                

w dniach 18-20 września 2020 roku; 
� Zawody organizuje Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w 

Rzeszowie, Zarząd Rejonowy LOK w Rzeszowie  oraz Podkarpacki Związek Strzelectwa 
Sportowego w Rzeszowie; 

� Zawody przeprowadza Komisja sędziowska wyznaczona przez Kolegium Sędziów Podk.                         
WZSS w Rzeszowie  w składzie: 

 

                                                      BIURO  ZAWODÓW 
 

1. Kierownik Biura obliczeń – ppłk (r) mgr inż. Wiesław Karpiuk 

2. Sędzia biura obliczeń – Janusz Szczepański - sędzia klasy I 

3. Członek Biura zawodów – Andrzej Irek sędzia klasy II 

4. Zabezpieczenie medyczne – Pani Monika Grzebyk 

 

                            KOMISJA SĘDZIOWSKA 
  

1. Kierownik Zawodów – ppłk (r) mgr inż. Wiesław Karpiuk 

2. Obserwator Podk. WZSS - Janusz Szczepański- sędzia klasy I 

3. Sędzia Główny Zawodów – Arkadiusz Stanisławski-Kloc – sędzia klasy I 

4. Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej RTS - Janusz Szczepański - sędzia klasy I 

5. Sędziowie konkurencji :  
Sędzia główny strzelań – pist. centr. zapłonu  - Arkadiusz Stanisławski-Kloc – sędzia klasy I 

Sędzia pawilonowy – Michał Jucha - sędzia klasy III 



Sędzia pawilonowy – Maciej Cieślak - sędzia klasy III 

Sędzia główny strzelań – karabin centr. zapłonu   - Arkadiusz Stanisławski-Kloc – sędzia klasy I 

Z-ca Sędziego Głównego strzelań – Krzysztof Gronek– sędzia klasy II 

Sędzia pawilonowy – Michał Jucha - sędzia klasy III 

Sędzia pawilonowy – Maciej Cieślak - sędzia klasy III 

Sędzia główny rzutu granatem – Piotr Wójciak - sędzia klasy III 

Sekretarz rzutu granatem – Bartłomiej Hydzik - sędzia klasy III 

Sędzia główny pojedynku strzeleckiego – Janusz Szczepański - sędzia klasy I 

Pomocnik sędziego głównego – Krzysztof Gronek - sędzia klasy II  

Pomocnik sędziego głównego – Michał Jucha - sędzia klasy III 

Sekretarz pojedynku strzeleckiego –  ppłk (r) mgr inż. Wiesław Karpiuk – sędzia klasy II 

Amunicyjny – Bartłomiej Hydzik, Maciej Cieślak  

 

        6. Komisja Rozjemcza : 
   •  Sędzia Główny Zawodów : Arkadiusz Stanisławski-Kloc – sędzia klasy I 

          •  Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej RTS – Janusz Szczepański - sędzia klasy I 

     Pozostali członkowie wybrani na odprawie Kierowników zespołów 

   • 

   • 

                                                   PROGRAM ZAWODÓW           

                                    

19.09.2020 r. – sobota : I dzień 
 

godz. 07.00 – 08.00  - śniadanie 

godz. 08.15 – 08.30  - przejazd na strzelnicę Zakładów Karnych w Nowym Łupkowie 

godz. 08.30 – 08.45  - uroczyste otwarcie XLVI  Centralnych Zawodów Strzeleckich KŻR-LOK 

godz. 09.00 – 11.00  - przeprowadzenie konkurencji strzelanie z pist. centr. zapł. Glock 17 

godz. 09.30 – 14.00  -  przeprowadzenie konkurencji rzut granatem ręcznym 

godz. 11.30 – 14.00  -  przeprowadzenie konkurencji strzelanie z karab. centr. zapł. kbk AK 

godz. 14.00 – 14.30  - obiad /catering 

godz. 15.00 – 17.30  - pojedynki strzeleckie drużyn A i B ( eliminacje i finał ) 

godz. 17.45 – 18.00  - przejazd do Pensjonatu ”Kimadło Wampira” w Nowym Łupkowie 

            około  godz. – 19.00 - kolacja 

 
20.09.2020 r. – niedziela : II dzień 
 

godz. 08.30 – 09.30 – śniadanie 

godz. 09.30 – 10.30 – zdanie pomieszczeń w hotelowych 

godz. 10.30 – 10.45 – przejazd na strzelnicę Zakładów Karnych w Nowym Łupkowie 

godz. 11.00 – 12.00 – uroczyste  zakończenie XLVI - tych Centralnych Zawodów Strzeleckich   

                                       KŻR-LOK : ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, medali,  

                                       dyplomów oraz nagród, 

godz.12.00 – 12.30 – wyjazd zawodników do swoich województw 

 
 

 



IlI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1) Centralne: 

a) indywidualnie o tytuł najlepszego zawodnika w trójboju ogniowym (pistolet centr. zapłonu,                           

     karabin wojskowy , granat ręczny F-1),                                                                                                                             

b) zespołowo o tytuł najlepszego zespołu w trójboju ogniowym                                                                                     

c) w ocenie zespołowej o tytuł mistrza w wieloboju (w klasyfikacji  generalnej). 

2) Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy ligi Obrony Kraju są organizowane każdego 

roku zgodnie z Planem Zamierzeń Działalności Programowej Ligi Obrony Kraju w roku 2020.  

a) w zawodach centralnych uczestniczą 3-osobowe reprezentacje klubów żołnierzy rezerwy                                        

      z poszczególnych województw oraz zaproszeni goście.                                                                                      

b) zgłoszenie reprezentacji i zawodników indywidualnych na zawody centralne - zgłoszenia   

     dokonują Dyrektorzy Biur Zarządów Wojewódzkich LOK                                                                                                          

c) kartę zgłoszenia przesyła się organizatorowi zawodów, natomiast kierownik drużyny okazuje   

    sędziemu głównemu zawodów w dniu przyjazdu zaświadczenie lekarskie zawodników. 

IV KONKURENCJE : 

1. Strzelanie z pistoletu centr. zapłonu kal. 9 x19 mm**. 
 
• odległość strzelania          –  25 m 

• cel                                         –   tarcza 23 p 

• postawa                              –   stojąc  z wolnej ręki lub oburącz 

• ilość strzałów                     –  3 strzały próbne (czas 3 minuty), 10 strzałów ocenianych (czas 5 minut) 

• ocena wyników                 –  suma pkt. uzyskanych w strzelaniu 

• dopuszcza się w tej konkurencji korzystanie z pistoletów  i amunicji kal. 9 mm klubowej po okazaniu 

świadectw broni zarejestrowanych na dany ZW LOK. 

•  

2. Strzelanie z karabinu wojskowego kal.7,62x39 mm**. 
 

• odległość strzelania           –  100 m 
• cel                                          –  tarcza 23 p 
• postawa                               –  leżąc z wolnej ręki z wykorzystaniem pasa nośnego zamocowanego                          

                                            do karabinu 
• ilość strzałów                      –  3 strzały próbne (czas 3 minuty), 10 strzałów ocenianych (czas 5 minut) 
• ocena wyników                  –  suma pkt. uzyskanych w strzelaniu 
• dopuszcza się w tej konkurencji korzystanie z karabinów wojskowych wz.47 kal. 7,62x39 mm i amunicji 

klubowych po okazaniu świadectw broni zarejestrowanych na dany ZW LOK. 
   *  - W strzelaniu na 25 m i 100 m w uzasadnionych przypadkach organizator zawodów może  podjąć decyzję                  

           o przeprowadzeniu strzelania z broni sportowej – kaliber  5,6 mm do tarczy 23 p zmniejszonej o 50% na  

           odległość  25 m i 50 m. 

 ** - Podczas wykonywania strzelenia z pistoletu centralnego zapłonu kal. 9 mm  i karabin wojskowy kal.7,62x39 mm                  

         w serii próbnej zawodnikom zapewnia się swobodne dojście na stanowiska ogniowe.                                                                                        

         Zezwala się na korzystanie z lornetek lub lunet. Organizator nie zabezpiecza lunet strzeleckich, natomiast  
         zabezpiecza  na stanowiskach strzeleckich ochraniacze słuchu i okulary strzeleckie. 

         Po zakończonym strzelaniu próbnym i sprawdzeniu broni przez prowadzącego (Sędziego strzelania)zawodnicy    

         ładują magazynki  10 nabojami do odbycia serii ocenianej.  Załadowane magazynki pozostają na stanowiskach           

         ogniowych obok broni. 



                                                                                

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

• odległość celu   –  25 m od linii do przedniego skraju prostokąta zewnętrznego, 
                           15 m od linii do przedniego skraju prostokąta zewnętrznego ( dla kobiet), 

                                            :  zarys okopu o wymiarach : 

                                            a) prostokąt zewnętrzny  6 x 2 m wraz z linią o szerokości 5 cm 

                                            b) prostokąt wewnętrzny 2 x 1 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 gramów *) 

• ilość rzutów        –  3 rzuty próbne ( można zrezygnować ) i 5 rzutów ocenianych, 

• czas rzutów         –  łączny czas rzutów próbnych i ocenianych do 4 minut, 

• ocena                   –  za trafienie w mały prostokąt – 3 pkt.**,           

                            za trafienie w duży prostokąt – 1 pkt.**                                                                                                                  

                           (wynik liczy się do trójboju indywidualnego i drużynowo suma punktów zespołu)                                             

        *   - Nie wolno jednocześnie trzymać dwóch granatów w rękach. 

     **  - O zaliczeniu trafienia decyduje miejsce zetknięcia się granatu „F-1” z podłożem. 

 

     4. Pojedynek  strzelecki  zespołowo: 
 

• odległość strzelania    –  50 m kbks przyrządy otwarte 

• cel                                   –  krążek  samo opadający  o średnicy 11 cm 

• postawa                        –  leżąc, z wolnej ręki, bez wykorzystania pasa, po wykonaniu dobiegu na                            

                                                  odległość 3 m * 

• ilość strzałów               –  po 3 naboje na zawodnika, które leżą przygotowane na stanowiskach –  

                              ładowanie karabinka pojedynczo 

• zasady strzelania         –  zespoły prowadzą ogień do tarcz przeciwnika do chwili, gdy sędzia nie                                            

                                         przerwie ognia (nie wyłącza się zawodników w czasie strzelania) 

• ocena                             –  wygrywa ten zespół, który pierwszy zestrzeli wszystkie „3” krążki lub                  

                                         więcej krążków, za wygrany pojedynek – zespół otrzymuje „1” pkt.** 

• ocena zespołowa         –  przy jednakowej ilości punktów dwóch zespołów o lepszym miejscu                                        

                                         decyduje bezpośredni pojedynek. 

                                                       Przy 3-ch lub więcej  zespołach należy rozegrać baraż.*** 

 

  ** a) W przypadku równoczesnego zestrzelenia trzech krążków lub gdy zestrzeli się jednakową ilość krążków,         

              pojedynek powtarza się z dobiegiem 3 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) 

*** b) Do 12 zespołów pojedynek rozgrywa się w jednej grupie. Powyżej tej ilości – w dwóch  grupach.                                       

              Do grupy „I” kwalifikują się zespoły o zajętych miejscach z numerami nieparzystymi  (po trójboju),                                      

              Do grupy „II” zespoły z numerami parzystymi. 

         c)  Zespoły które zajęły pierwsze trzy miejsca w grupach eliminacyjnych „I” i „II” tworzą ścisły finał  i walczą o  

               miejsca  od  1 do 6 systemem każdy z każdym. Pozostałe zespoły z grup walczą o kolejne miejsca np. czwarte  

               zespoły o miejsce 7 i 8 L piąte zespoły o miejsce 9-10 itd.                       

           

UWAGA : Do pojedynku strzeleckiego zespoły mogą używać własnej amunicji powiadamiając Sędziego konkurencji.         

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

                  Sędziego konkurencji przegrywa walkowerem na korzyść przeciwnika. 
                   Do pojedynku strzeleckiego używamy broni sportowej kal. 5,6 mm z otwartymi przyrządami celowniczymi  
                     zabezpieczonej przez kluby lub organizatora zawodów.  



 

V  OCENA I KLASYFIKACJA : 

  Na zawodach strzeleckich klubów żołnierzy rezerwy dokonuje się oceny wyników indywidualnych    

  i zespołowych w poszczególnych konkurencjach, które stanowią podstawę do klasyfikacji zawodników    

  i reprezentacji. 

 

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 centralnego zapłonu; 

3. Rzut granatem ręcznym z bronią; 

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 klasy-                                              

fikacji indywidualnej w strzelaniu z pistoletu centralnego, karabinu wojskowego decyduje suma 

punktów z przestrzelin uzyskanych przez poszczególnych zawodników. Przy równej ilości punktów o 

lepszym miejscu decyduje większa ilość uzyskanych „dziesiątek’, „dziewiątek”, ósemek” itd.                                     

W przypadku gdy kryterium to nie rozstrzyga sprawy, o lepszym miejscu decyduje wynik w strzelaniu 

z pistoletu wojskowego. Jeśli i to kryterium nie rozstrzyga sprawy wówczas liczą się dziesiątki 

wewnętrzne ( zgodnie z przepisami ISSF). Jeśli i to kryterium nie rozstrzyga problemu, zawodnikom 

przyznaje się miejsca ex aeguo. 

2. Ocena wyników zespołowych: 
     Klasyfikacji zespołowej dokonuje się na podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych przez 

poszczególnych zawodników każdej reprezentacji w poszczególnych konkurencjach ( przy równej 

ilości punktów o lepszym miejscu zespołu decyduje większa ilość uzyskanych „dziesiątek”, 

„dziewiątek”, ósemek” itd. 

      Suma punktów uzyskanych przez zawodników danej reprezentacji decyduje o zajętym miejscu, za  

każde  przyznaje się odpowiednio punkty klasyfikacyjne. Za zajęcie pierwszego miejsca reprezentacja 

otrzymuje 18 pkt. , za drugie miejsce 16 pkt., za trzecie miejsce 14 pkt., za każde kolejne miejsce 

przyznaje się o 1 pkt. mniej, za szesnaste, siedemnaste, osiemnaste miejsce 1 pkt. 

      Do oceny końcowej w klasyfikacji generalnej zawodów dodaje się  punkty uzyskane przez 

poszczególne reprezentacje w pojedynku strzeleckim.  W przypadku uzyskania jednakowej sumy 

punktów klasyfikacyjnych przez dwie lub więcej reprezentacje o zajętym miejscu w klasyfikacji 

generalnej decydują punkty uzyskane w konkurencjach kolejno : 

1. Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu; 

2. Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu; 

3. Pojedynek strzelecki; 

          Oceny wyników oraz klasyfikacji miejsc zdobytych przez poszczególne reprezentacje dokonuje komisja  

           sędziowska, powołana przez organizatora zawodów, na podstawie niniejszego regulaminu. 

           Ponadto komisja sędziowska przy ocenie wyników indywidualnych i zespołowych kieruje się ogólnie   

           przyjętymi ustaleniami zawartymi w przepisach Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego   

           ( ISSF) oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.           

  Komisja sędziowska wraz z organizatorem zawodów sporządza następujące klasyfikacje    

  indywidualne i zespołowe oraz na ich podstawie opracowuje protokoły: 

1 . strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu — klasyfikacja indywidualna i zespołowa; 

2. strzelanie z karabinu centralnego zapłonu— klasyfikacja indywidualna i zespołowa 

3. rzut granatem ręcznym F — 1 z bronią — klasyfikacja indywidualna i zespołowa 



4. trójbój ogniowy (pistolet, karabin, granat ręczny) — klasyfikacja indywidualna                                                                   

 5. dwubój ogniowy (pistolet, karabin) - klasyfikacja indywidualna                                                                                      

  6. pojedynek strzelecki — klasyfikacja zespołowa                                                                                                                

 7. zespołowy wynik centralnych zawodów strzeleckich. 

Kwestie sporne lub wątpliwości wykraczające poza regulaminowe ustalenia rozstrzygane będą przez 

organizatora zawodów przy udziale komisji odwoławczej (sędziowskiej). 

      VI. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWO –TECHNICZNE ZAWODÓW 

1. Organizator zawodów zapewnia właściwie przygotowany obiekt, zabezpieczenie medyczne,                            

ustaloną regulaminem i sprawną technicznie broń centralnego zapłonu, granaty ćwiczebne, 

amunicję, tarcze strzeleckie, urządzenia do pojedynku strzeleckiego i druki. 

    Organizator dopuszcza używanie przez zawodników broni klubowej LOK - pistoletów centralnego   

    zapłonu, karabinów centralnego zapłonu, karabiny bocznego zapłonu z własną amunicją, za    

    okazaniem świadectwa broni wydanej  na klub lub ZW LOK. 

    Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji broni a w szczególnie: kolb, łoża, chwytu pistoletowego,   

    stopki, przyrządów celowniczych, języka spustowego. Zabronione jest stosowanie amunicji  

    niefabrycznej albo specjalnej. O zamiarze korzystania z amunicji własnej kierownik zespołu zgłasza  

    w czasie odprawy technicznej. 

2.  Organizacje Wojewódzkie delegujące swoje reprezentacje powinny zapewnić broń małokalibrową 
 do pojedynku strzeleckiego (dopuszczone będą tylko karabiny sportowe o otwartych przyrządach   
 celowniczych) oraz lunety i lornetki obserwacyjne własne, ochraniacze słuchu własne, jednolity   
 ubiór organizacyjny lub umundurowanie polowe. 

VII. POSTANOWIENIA                                                                                                                                                         

1. W miejscu zakwaterowania oraz zawodach za dyscyplinę i przestrzeganie regulaminu odpowiadają   

     Kierownicy ekip (kapitanowie drużyn) 

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

3. Sędziowie poszczególnych konkurencji mają prawo dokonywania na linii wyjściowej 

sprawdzania tożsamości zawodnika, oraz świadectwa broni klubowej. 

4. W przypadku stwierdzenia odstępstw od regulaminowych ustaleń, konsekwencją będzie 

dyskwalifikacja zawodnika lub zespołu. 
5. W czasie strzelań zawodników obowiązuje dyscyplina i przestrzeganie regulaminu strzelnicy i 

poleceń sędziów i obsługi strzelnicy. 

   Zabrania się: korzystania z kurtek i rękawic strzeleckich oraz innych ułatwień, przyrządów,   
   nakładek stosowanych w strzelectwie sportowym wyczynowym, korygowanie strzelań przez   
   kierowników ekip, kolegów itp. 

6. Bezwzględnej dyskwalifikacji podlega zespół lub zawodnik, który : - używa broni lub amunicji   
 centralnego zapłonu innej niż dopuszczona przez organizatora, narusza zasady bezpieczeństwa 
 niniejszego regulaminu oraz regulaminów i ustaleń w nim przywołanych. 

7. Ewentualne protesty powinny być składane na piśmie w czasie 30 minut od momentu oficjalnego 

ogłoszenia wyników na tablicy ogłoszeń po zakończeniu każdej konkurencji. Protesty rozpatruje 

komisja sędziowska zawodów w składzie : Sędzia Główny zawodów, Sędzia Stanowiskowy, 

Przewodniczący RTS i powiadamia o swojej decyzji zainteresowanego wraz z uzasadnieniem. 

Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł. W przypadku słuszności 

protestu zwraca się wadium. Gdy protest nie został uznany wadium przechodzi na rzecz 

organizatora. 



8. Zawodnicy posiadający licencje PZSS proszeni są o podanie numeru licencji w zgłoszeniu, zawody 

są ujęte w kalendarzu PZSS. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu trzeźwości uczestników zawodów jak i                       

sędziów Każdy wynik różny od 0,00 mg/l powoduje natychmiastową dyskwalifikację drużyny. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu konkurencji, o czym powiadomi na 

odprawie technicznej. 

  VIII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA; 

     > Każdy uczestnik przebywający na strzelnicy obowiązkowo musi się zapoznać z regulaminem strzelnicy                       

        w zakresie przepisów bezpieczeństwa na strzelnicy w czasie pobytu i strzelania; 

     > Broń może być załadowana tylko na linii ognia i tylko po wydaniu komendy ŁADUJ lub START; 

     > Po oddaniu ostatniego strzału, przed opuszczeniem linii ognia i poddaniem się kontroli sędziego,                          

        strzelec musi upewnić się, że zamek jest otwarty, a w komorze nie ma nabojów i włożyć wskaźnik  

        bezpieczeństwa; 

     > Wszelka broń musi być rozładowana, z wyjątkiem sytuacji, gdy strzelcy znajdują się na linii ognia                                   

         i wydana została komenda ŁADUJ lub START. Jeśli strzelec oddaje strzał przed podaniem komendy                       

         ŁADUJ lub START, albo po wydaniu komendy STOP lub ROZŁADUJ może zostać zdyskwalifikowany; 

     > Natychmiast po wydaniu komendy lub sygnału STOP wszyscy strzelcy muszą niezwłocznie przerwać  

         strzelanie. Po wydaniu komendy ROZŁADUJ wszyscy strzelcy muszą rozładować swoją broń i odłożyć           

         broń na stoliki. Strzelanie może zostać wznowione tylko po ponownym wydaniu komendy ŁADUJ                                 

         lub START. 

     >  komendy ŁADUJ, START, STOP i ROZŁADUJ, oraz inne polecenia może wydawać Sędzia Główny Strzelań  

         oraz właściwi Sędziowie stanowiskowi. 

         Surowo zabronione jest spożywanie napoi alkoholowych i odurzających przez zawodników  i osób                                           

         przebywających na strzelnicy w czasie strzelań – zawodnik naruszający przepisy i będący pod wpływem                                

         w/w środków  będzie zdyskwalifikowany wraz z zespołem; 

        >  Za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny prowadzący  

            strzelanie – Sędzia Główny Strzelań; 

        >  Za organizację działań o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny Kierownik  

            strzelnicy; 

           UWAGA!!!  

                W związku z panującą pandemią koronawirusa należy zachować szczególną ostrożność i stosować 

                się do obowiązujących zaleceń. Podczas zawodów obowiązuje nakaz stosowania rękawiczek 

                ochronnych, maseczek osłaniających nos i usta oraz stosowanie 1,5 metra dystansu od innych osób.                                          

         •   Zgodnie § 27 ust. 2 ppkt 2 Rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2020 r. jest dopuszczalne, pod warunkiem  

               zapewnienia, aby : cyt. w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowych                            

               uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników, bez udziału publiczności.  

     Na obiektach sportowych, tak aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione             

     publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych                          

     miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzia-              

     nych dla publiczności. 

        Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego ( broń ), zapewnienia 15 –minutowe  odstępy      

         między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub  

         korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt                         

         pomiędzy tymi osobami;                            

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

         większa niż połowa stanowisk strzeleckich ( z wyjątkiem obsługi). 



          • Zgodnie z § 7 ust. 16 ppkt.1 , 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. realizować                              

              obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust.1, do czasu zajęcia przez niego miejsca                             

              oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów; 

              zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez wyznaczonych miejsc;                                          

              nie stosuje się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo                    

              kasku ochronnego ust i nosa na zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie         
              sportowym  cyt.„ sędziów, trenera oraz osoby uprawiającej sport.”.                                                                          
              Wszyscy zawodnicy i obsługa zawodów przed wjazdem na strzelnicę będą poddani mierzeniu                          
              temperatury ciała. 

   •  Podczas zawodów obowiązuje zakaz używania urządzeń utrwalających obraz i dźwięk.                                                                       
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