
              

 

 

     

                                              Z A R Z Ą D   G Ł Ó W N Y 
        
 
   
Bezpośredni wykonawca:  
                           

Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK   
 35-205 Rzeszów, ul. Gołębia 10, tel. 17 86 11 043,  
ZR LOK Rzeszów i Klub Żołnierzy Rezerwy LOK Rzeszów 
podkarpacki_lok@wp.pl  lub riwre@op.pl lub szumaj@interia.pl 
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                                              SZANOWNI GOŚCIE I REZERWIŚCI 
 
  
 Z przyjemnością chciałbym powitać uczestników i gości na XLVII Centralnych Zawodów 
Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju organizowanych przez Podkarpacką 
Organizację Wojewódzką Ligi Obrony Kraju.                                                             
            Uprawianie dziedzin sportów obronnych i strzeleckich w Lidze Obrony Kraju pozwala na 
utrzymanie kondycji i gotowości bojowej przez rezerwistów  Wojska Polskiego. 
 Przygoda ze sportem jest znakomitym wykorzystaniem czasu wolnego po pracy i utrzymania 
zdrowia poprzez aktywność naszych rezerwistów zrzeszonych w KŻR-LOK. 
 Udział w zawodach kształtuje, tak potrzebne cechy charakteru jak upór, konsekwencje i 
rzetelność we wszystkich poczynaniach. 
 Życzę wszystkim zawodnikom osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, a sędziom i 
organizatorom pełnej satysfakcji z ich działalności. 
 Wyrazy szacunku i serdeczne podziękowanie kieruję do wszystkich działaczy i sympatyków 
Ligi Obrony Kraju, a zwłaszcza do członków Komitetu Organizacyjnego oraz sponsorów, którzy 
wnieśli swój wkład w organizację i realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem tych 
zawodów. Proszę wszystkich uczestników zawodów o przestrzeganie Wytycznych Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku na obszarze działalności organów terenowych Ligi 
Obrony Kraju. Życzę zdrowia i wytrwałości w trudnym czasie w jakim musimy wspólnie funkcjonować. 
 
 
 
 
                                    Prezes 
            LIGI OBRONY KRAJU 
                                  
        płk /r./ Jerzy SALAMUCHA  
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                        KOMITET  ORGANIZACYJNY 
 

 
1. Przewodniczący : Prezes Ligi Obrony Kraju płk rez. Jerzy SALAMUCHA 
2. Wiceprzewodniczący : Pan Krzysztof KAWALEC – Prezes Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK 
3. Wiceprzewodniczący : ppłk rez. Wiesław KARPIUK – Dyrektor Biura Podk. ZW LOK 
4. Członkowie                : ppłk Janusz WAŃCOWIAT – Dyrektor Zakładów Karnych w Łupkowie 

           - obsługa powołana na zawody z pracowników etatowych i działaczy społecznych Biura ZW LOK   
                 oraz KS Kasztelan LOK Rzeszów 

 
  
                                                     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 – Pielęgniarka Monika Grzebień 

 
 

                            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 pistolet  kal. 9x19 mm     - Arkadiusz Stanisławski-Kloc /sędzia klasy I / 
Sędzia pawilonowy                                               - Michał Jucha - sędzia klasy III 
Sędzia pawilonowy                                               - Maciej Cieślak /sędzia klasy III / 
Sędzia główny strzelań karabin kal.7,62x39 mm  - Arkadiusz Stanisławski-Kloc /sędzia klasy I / 
Sędzia pawilonowy                                               - Michał Jucha / sędzia klasy III / 
Sędzia pawilonowy                                               - Maciej Cieślak / sędzia klasy III / 
Sędzia główny rzutu granatem                             - Edward Świątek / sędzia klasy I / 
Sekretarz rzutu granatem                                     - Krzysztof Bykowski / sędzia klasy I / 
Sędzia główny pojedynku strzeleckiego               - Janusz Szczepański / sędzia klasy I / 
Pomocnik sędziego głównego                              - Edward Świątek / sędzia klasy I / 
Pomocnik sędziego głównego                              - Krzysztof Bykowski / sędzia klasy I / 
Sekretarz pojedynku strzeleckiego                       - ppłk (r) mgr inż. Wiesław Karpiuk / sędzia klasy II / 
Amunicyjny                                                           - Michał Jucha / sędzia klasy III / 
 

        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 
   • 
   • 
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                                                               P R O G R A M    
                                                                                                                                                     
                XLVII  CENTRALNYCH ZAWODÓW STRZELECKICH KLUBÓW ŻOŁNIERZY                                         
                                                 REZERWY LIGI OBRONY KRAJU                                                                                                                                                                                      
                                                  w dniach 24 – 26 wrzesień 2021 r.  
                                   Strzelnica Zakładów Karnych w Nowym Łupkowie 
 
 
 
24.09.2021 r. – piątek : I dzień 
 
Do godz.  18.00 – przyjazd i rejestracja reprezentacji wojewódzkich w Pensjonacie ”Kimadło Wampira”                                            
                             w Nowym Łupkowie lub w Ośrodku turystyczno-Wypoczynkowym Pod Suliłą w Rzepedzi                                     
                             ( dokładne dane noclegu prześlemy z regulaminem zawodów) 

   19.00 – kolacja 
   20.00 – odprawa techniczna z kierownikami ekip 

                                   
25.09.2021 r. – sobota : II 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 XLVII  Centralnych Zawodów Strzeleckich KŻR-LOK 
godz. 09.00 – 11.00  - przeprowadzenie konkurencji strzelanie z pistoletu centr. zapłonu Glock 17 
godz. 09.30 – 14.00  - przeprowadzenie konkurencji rzut granatem ręcznym 
godz. 11.30 – 14.00  - przeprowadzenie konkurencji strzelanie z karabinu centralnego zapłonu 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 
 
26.09.2021 r. – niedziela : III 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 XLVII - ych Centralnych Zawodów Strzeleckich KŻR-LOK:  
                                     ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, medali, dyplomów oraz nagród, 
godz.12.30 – 12.00   - wyjazd zawodników do swoich województw 
 

ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW ; (na druku zgodnie z Regulaminem zawodów strzeleckich KŻR-LOK ) w   
                                                nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2021 r. 
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Uwaga : 1. Organizator  zastrzega sobie zmiany programu zawodów o czym poinformuje zespoły ( kierowników ekip)   
                     na odprawie. 

2. Wszystkie uwagi  do przeprowadzenia  zawodów należy zgłosić do organizatora BZW LOK w Rzeszowie 
     do 15.09.2021 r.   
3. Startowe wynosi 300,00 zł (trzysta złotych) od uczestnika zawodów, osoby towarzyszące uiszczają 

opłatę w kwocie 250,00 zł. Opłaty należy przesłać na konto : Biura Podk. ZW LOK w Rzeszowie 
PKO SA : 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236 

                                                   ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
 
Organizator zawodów : Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju Warszawa, 
      Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK 
 
Współorganizatorzy    : Zakład Karny w Łupkowie 
                 Zarząd Rejonowy  LOK w Rzeszowie 
     Klub Strzelecki Kasztelan LOK w Rzeszowie 
                                         Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie 
 
Miejsce zawodów        :  Strzelnica Zakładów Karnych w Nowym Łupkowie gm. Komańcza 
                      
Cel zawodów :  

• utrwalenie kontaktów pomiędzy członkami zakwalifikowanych zespołów wojewódzkich KŻR - LOK, 
• aktywizacja działalności statutowej wśród żołnierzy rezerwy Wojska Polskiego, 
• doskonalenie umiejętności strzeleckich i obronnych, 
• kształtowanie społecznie pozytywnych cech osobowości poprzez rekreację i sporty strzelecko-

sprawnościowe,  
• uczczenie świąt państwowych i wojskowych oraz ważnych rocznic historycznych w kraju. 

                                        
Zgłoszenia : Ekipy poszczególnych Zarządów Wojewódzkich LOK winny przysłać na piśmie w nieprzekraczającym 
                      terminie do 15.09.2021 r. na adres Liga Obrony Kraju – Biuro Podkarpackiego  Zarządu                
                      Wojewódzkiego LOK ul. Gołębia 10 , 35-205 Rzeszów lub e-mail: podkarpacki_lok@wp.pl 
 
 Przyjazd drużyn : 24.09.2021 r. do godz. 18.00 – Pensjonat ”Kimadło” Wampira w Nowym Łupkowie                                      
                                    (przy peronie PKP) lub w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Pod Suliłą w Rzepedzi. 
                               
Zakwaterowanie i wyżywienie : zostanie przydzielone po przyjeździe do  Pensjonatu ”Kimadło” Wampira w Nowym  
                                Łupkowie (przy peronie PKP) lub w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Pod Suliłą w Rzepedzi 
 
Odprawa Kierowników lub kapitanów ekip i komisji sędziowskiej - 24.09.2021 r. o godz. 20.00                                                    
                                                                                                                  ( miejsce zakwaterowania)     
        
Biuro zawodów  :  Strzelnica Zakładów Karnych w Łupkowie  
 
Ogólne założenia Regulaminowe :      
1. Broń i amunicję do zawodów zabezpiecza Biuro Podkarpackiego ZW LOK w Rzeszowie, strzelanie zostanie   
    przeprowadzone z broni : 

• pistolet centralnego zapłonu kal. 9x19 mm – GLOCK 17  
• karabin centralnego zapłonu kal. 7,62x39 mm – kbk AK z kolbą składaną lub drewnianą 
• UWAGA : dopuszcza się broń i amunicję klubową Ligi Obrony Kraju na wyżej wymienione kalibry po okazaniu 

sędziemu świadectwa broni,   
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 2. Broń sportową (kbks) z przyrządami otwartymi do pojedynku strzeleckiego zawodnicy przywożą klubową LOK, 
 3. Organizator nie zabezpiecza przechowywania broni zespołom, zespoły przechowują broń w swoim zakresie. 
 4. Zawodnicy muszą posiadać badanie lekarskie potwierdzone przez lekarza o możliwości startu w zawodach  
     sportowych, 
 5. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Zawodów Strzeleckich KŻR – LOK na 2021r.                                             
     ( będzie przesłany do 03.09.2021r.) 
6. W czasie strzelania należy używać ochraniaczy słuchu. 
7. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych. 
8. Koszt zakwaterowania i wyżywienia od osób towarzyszących wynosi 250,00 zł. 
9. Proponujemy aby kierownik zespołu był wytypowany z zawodników startujących. 
10.Organizator zawodów - Podkarpacki Zarząd Wojewódzki LOK może wystawić dwie drużyny strzeleckie KŻR – LOK, 
     które liczą się w klasyfikacji. 
                                              
UWAGA : 
             •  Organizator zastrzega sobie zmiany programu zawodów o czym powiadomi kierowników ekip na  
                odprawie technicznej 
            •  regulamin zawodów zostanie przesłany do dnia 03 września 2021 roku. 
 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.  

  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 § 9 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 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; 
     2) 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.”.                                                                                                                                                                      

• Podczas zawodów obowiązuje zakaz używania urządzeń utrwalających obraz i dźwięk.        
 
  Informacji dotyczących XLVII Centralnych Zawodów Strzeleckich KŻR-LOK udziela: 
 • ppłk (r) mgr inż. Wiesław Karpiuk – Dyrektor Biura Podk. ZW LOK tel.725 999 905 
            •                      Janusz Szczepański – Sekretarz PZW LOK tel. 601 553 700 
 Biuro zawodów czynne od godz. 15.00 w dniu 24.09.2021r w budynku hotelu, a w dniu zawodów 25.09.2021r                            
 na strzelnicy od godz. 8.00. 
 
  
 
                                                                                                      Organizator : 
 
  


