REGULAMIN
VII Rundy wojewódzkich zawodów strzeleckich KS”KASZTELAN”
Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie – 2021”

1. CEL ZAWODÓW :
> Krzewienie idei strzelectwa sportowego wśród członków KS ”Kasztelan” LOK,
> Podnoszenie poziomu sprawności obronnej , inspirować członków Klubu do aktywnej działalności
społecznej w swoich środowiskach oraz kształtować i krzewić wiedzę obronną w społeczeństwie.
> Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie PZSS,
> Potwierdzanie startów do przedłużenia ważności licencji zawodniczej na 2022 rok.
>
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
> 28 listopada 2021r. godz. 8.00, strzelnica PZŁ w Borze k/Głogowa Młp.
> oś pistoletowa
> oś przeloty (Kdw)
> oś myśliwska (strzelba - trap) lub na kręgu.
3. ORGANIZATOR ZAWODÓW :
> Zarząd Klubu Strzeleckiego ”Kasztelan” LOK w Rzeszowie,
> Zarząd Rejonowy LOK w Rzeszowie,
> Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie.
4. KONKURENCJE : KATEGORIA OPEN
> Pistolet sportowy 30 strzałów – część dokładna (Psp 30 cz. dokł.)
- 5 strzałów próbnych – czas 5’ i 30 strzałów ocenianych (po 15 strzałów do jednej tarczy – czas 15 minut)
> Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów – część dokładna (Pcz 30 cz. dokł.)
- 5 strzałów próbnych – czas 5’ i 30 strzałów ocenianych (po 15 strzałów do jednej tarczy – czas 15 minut)
> Karabin dowolny 20 strzałów leżąc – (Kdw 20L), 5 strzałów próbnych – czas 5’ i 20 strzałów ocenianych,
czas 20 min.(po 10 strzałów do jednej tarczy)
> Strzelba gładkolufowa 20 strzałów – (Trap20), 5 strzałów próbnych + 20 rzutków ocenianych ze stan. nr 3
Lub Skeet20 na osi krąg ze stanowiska 7.Konkurencje rozegrane zostaną na podstawie przepisów ISSF, PZSS.
> Strzelanie dynamiczne – konkurencja będzie rozegrana zgodnie z regulaminem IPSC

5. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Za VII Rundę zawodnicy będą wyróżnieni po zakończeniu zawodów w trybie losowania nagród rzeczowych
wśród uczestników zawodów na zakończeniu zawodów.
Ostatnie dwie rundy są liczone tylko do potwierdzenia o przedłużenie licencji zawodniczej na 2022 rok.
Na ostatniej Rundzie w dniu 19 grudnia 2021r. na zakończenie zawodów też będzie losowanie nagród
rzeczowych Mikołajkowych wśród uczestników, którzy zostaną na zakończeniu zawodów.
Zawodnik startujący bez ważnej licencji na 2021r. będzie klasyfikowany jako PK.
UWAGA : Zawodnikowi startującemu bez ważnej licencji zawodniczej na 2021r. nie liczą się starty do
przedłużenia licencji na rok 2022.
1. W dniu 04 grudnia 2021r (sobota) od godz. 10.00 Klub przeprowadza sprawdzian praktyczny do
przedłużenia licencji zawodniczej na 2022 rok, którym brakuje startów do potwierdzenia celem
przedłużenia licencji zawodniczej na 2022r. Komisja do przeprowadzenia sprawdzianu jest
zatwierdzona przez Prezesa PZSS. Opłata sprawdzianu wynosi zgodnie z Uchwałą zarządu klubu
nr 10/01/2021 z dnia 20.01.2021r:
2. Dla zawodników którym brakuje startów w zawodach do potwierdzenia licencji na 2021 i 2022 zgodnie z
regulaminem PZSS; Rozdział II – Tryb przyznawania, odmowy przyznania oraz pozbawiania licencji:§ 7 pkt 8 ust. 1
i 4 opłata za sprawdzian wynosi: 400,00 zł za pierwszą dyscyplinę oraz 200,00 zł za każdą następną przy braku
uczestnictwa w zawodach w roku poprzednim.
3. Natomiast przy braku jednego startu opłata wynosi po 100,00 zł od dyscypliny strzeleckiej.

Czas składania protestów : Wszelkie protesty dotyczące oceny wyników muszą zostać złożone w ciągu
10 minut po ogłoszeniu wstępnych rezultatów na głównej tablicy wyników (przepis 6.4.2 e ISSF). Godzina
i minuta, w której kończy się czas na składanie protestów musi zostać ogłoszona na głównej tablicy
wyników, niezwłocznie po opublikowaniu wstępnych wyników. Informacja o miejscu składania protestów
musi zostać umieszczona w oficjalnym programie zawodów – jest to Biuro zawodów.
Tarcze papierowe :
a) gdy używane są tarcze papierowe zawodnik lub przedstawiciel zespołu, który stwierdzi, że strzał został
oceniony lub zanotowany błędnie, może złożyć w tej sprawie protest. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy
decyzje dotyczące wartości strzałów zostały podjęte na podstawie pomiarów kalibromierzem.
Takie decyzje są ostateczne i nie podlegają protestom. Protest może zostać zgłoszony tylko na pojedynczy
strzał. Aby zgłosić protest na inne strzały należy wnieść dla każdego z nich oddzielną opłatę;
b) protesty dotyczące wyników mogą być składane tylko wtedy, gdy oceny trafień dokonano bez użycia
kalibromierza lub, gdy dokonano nieprawidłowych wpisów do metryczki lub komunikatu klasyfikacyjnego;
c) opłata za protest musi zostać wniesiona w momencie jego składania; oraz
d) gdy używane są tarcze papierowe oceniane w Biurze Obliczeń, osoba funkcyjna zespołu lub zawodnik ma
prawo obejrzeć kwestionowaną przestrzelinę (przestrzeliny), lecz dotykanie tarczy (tarcz) jest zabronione.
Opłata za wniesienie protestu wynosi 100,00 zł
Protest umieszcza się w komunikacie klasyfikacyjnym
6. SPRAWY RÓŻNE:

»
»

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem strzelnicy.
Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika LOK,
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 22 lipca 2016 poz. 1172 w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń § 1. 1. cytat :
Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy,
zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i
diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zwanego dalej ”orzeczeniem”,

w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych. Rozporządzenie Ministra zdrowia
z dnia 27 lutego 2019 poz. 395 zmieniające w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania
zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań
lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń § 2. 1 i 2. Ważne licencje PZSS uprawniające do udziału
we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim na 2021r.oraz opłaconą składkę członkowską na 2021 rok.
UWAGA!!! W związku z panującą pandemią koronawirusa należy zachować szczególną ostrożność i stosować
się do obowiązujących zaleceń.

» Zgodnie §9 ust. 30 ppkt 7 Rozporządzenia z dnia 8 maja2021 r. jest dopuszczalne, pod warunkiem
zapewnienia, aby : cyt. obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się publiczności
a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

»Zgodnie §9 ust. 33 ppkt 2 Rozporządzenia z dnia 8 maja2021 r – osoby uczestniczące w zajęciach sportowych
lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są zobowiązane
do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
W przypadku otwartych strzelnic – na jednej osi strzeleckiej będzie mogła przebywać liczba osób nie większa
niż połowa stanowisk strzeleckich ( z wyjątkiem obsługi).

»Podczas zawodów obowiązuje zakaz używania urządzeń utrwalających obraz i dźwięk.
»Ze względu na panującą sytuację organizator może ograniczyć liczbę zawodników mogących wziąć udział w
zawodach, ponieważ na obiekcie będą też przebywać również członkowie Polskiego Związku Łowieckiego i
musi być utrzymany limit osób przebywających na obiekcie.

»Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz znane są mu
przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy i w strzelectwie sportowym, że stan zdrowia
umożliwia mu bezpieczne uczestnictwo w zawodach.

»Broń własna zawodników do celów sportowych Dz.U. z dnia 24 maja 2012r poz.576 oraz ustawa o broni
I amunicji z dnia 21 maja 1999 Art.10 1. 2. ppkt. 4 ( do celów sportowych).
(kategorycznie zabronione jest używanie broni kolekcjonerskiej do celów sportowych ( chyba że ta
jednostka broni jest w decyzji do obu celów)– użycie grozi bezwzględną dyskwalifikacją).
Zawodnik posiadający własną broń na zawodach, amunicję zabezpiecza sobie do każdej konkurencji
w swoim zakresie.
Dla członków klubu, którzy jeszcze nie posiadają własnej broni, Klub zabezpiecza broń oraz amunicję.

»Broń na terenie strzelnicy można wyjmować tylko na stanowisku strzeleckim lub w miejscach do tego
przeznaczonych, w innym przypadku broń nosi się rozładowaną w futerałach, pokrowcach itp.

»Sędziowie sędziujący na zawodach mogą brać udział w konkurencjach i ich wyniki liczone są do klasyfikacji o
ile posiadają ważną licencję zawodniczą PZSS na 2021 rok.

»Zawody są uwzględnione w kalendarzu WZSS (są zaliczane do przedłużenia licencji zawodniczej PZSS na
kolejny 2022 rok).

»Wszystkich wzywa się do bezwzględnego przestrzegania regulaminów zawodów i strzelnicy oraz obostrzeń
związanych z epidemią COVID-19.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem strzelnicy.

»STARTOWE w zawodach zgodnie z uchwałą nr 26/05/2021 Zarządu KS Kasztelan LOK w Rzeszowie z dnia
20.05.2021r. wynosi 20,00 zł od konkurencji strzeleckiej.
Wymieniona opłata startowego dotyczy tych członków Klubu, którzy posiadają licencję zawodniczą PZSS na
2021r. lub ewentualnie złożyli wniosek elektroniczny w portalu PZSS o wydanie lub przedłużenie licencji na
2021r. i mają opłaconą składkę członkowską na 2021r.( min. za I półrocze 2021), również ta opłata dotyczy
nowo przyjętych kandydatów w tym roku.

Natomiast zawodnicy nie spełniający w/wymienionych wymogów oraz z innych klubów opłacają startowe
za jedną konkurencję 50,00 zł. zgodnie z tabelą opłat na podstawie uchwał Zarządu PZSS obowiązujących
od 06.01.2018 roku.
Koszty strzałowego do każdej konkurencji i rzutek zawodnicy pokrywają z własnych środków, wpłacając do
organizatora jako składa członkowska.

»Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni na
strzelnicy przed zawodami, zawodnicy powinni używać słuchawek i okularów ochronnych.
Znowelizowane regulaminy udostępnione są na stronie internetowej PZSS.
UWAGA : Informacje, regulaminy i komunikaty do wglądu na stronie : LOK – Rzeszów, Klub strzelecki
KASZTELAN LOK 2021, adres do korespondencji : podkarpacki_lok@wp.pl lub Sekretarz klubu
szumaj@interia.pl.

7. 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;
Bezpieczeństwo zawodników, personelu strzelnicy oraz widzów wymaga ciągłej i starannej uwagi przy
manipulowaniu bronią. Od wszystkich osób wymagana jest samodyscyplina.
Gdy ona zawodzi, obowiązkiem sędziów jest wprowadzenie dyscypliny, zaś obowiązkiem zawodników
i osób funkcyjnych w zespołach jest pomoc w jej egzekwowaniu.
6.2.2.1 – Dla zapewnienia bezpieczeństwa manipulowanie bronią zawsze musi odbywać się z największą
ostrożnością. Podczas treningu lub zawodów broń nie może być zabrana z linii ognia bez zgody Sędziego
Stanowiskowego.
6.2.2.2 – Wskaźniki bezpieczeństwa muszą być stosowane we wszystkich karabinach, pistoletach i półautomatycznych strzelbach poza czasem gdy dozwolone jest strzelanie na sucho lub ostre na linii ognia.
Celem użycia wskaźnika bezpieczeństwa jest wyraźna informacja, kiedy zamek jest otwarty i broń
rozładowana. Wskaźnik bezpieczeństwa musi być na tyle długi , aby przebiegał przez całą długość lufy.
• Jeśli wskaźnik bezpieczeństwa nie został użyty zgodnie z tym przepisem, członek Jury musi udzielić
OSTRZEŻENIA instruując zawodnika o konieczności użycia wskaźnika bezpieczeństwa; oraz
• Jeśli Jury potwierdzi, że zawodnik pomimo udzielenia ostrzeżenia odmawia użycia wskaźnika
bezpieczeństwa zgodnie z tym przepisem, zawodnik musi zostać ZDYSKWALIFIKOWANY.
6.2.2.3 – Gdy zawodnicy przebywają na stanowisku strzeleckim, ich broń musi być zawsze skierowana w
bezpiecznym kierunku. Nie można zamykać mechanizmu lub zamka dopóki broń nie jest skierowana w
bezpiecznym kierunku, w stronę tarcz/kulochwytu.
6.2.2.4 – Przed odłożeniem broni w celu opuszczenia stanowiska strzeleckiego lub gdy strzelanie dobiegło
końca, broń musi być rozładowana (zamek lub mechanizm) i użyty wskaźnik bezpieczeństwa.
Przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego zawodnik musi upewnić się – a Sędzia Stanowiskowy
musi skontrolować – że w komorze broni lub magazynku nie ma naboju lub pocisku oraz, że został użyty
wskaźnik bezpieczeństwa.
6.2.2.5 – Jeśli zawodnik chowa broń do pokrowca lub zabiera ją ze stanowiska strzeleckiego bez przeprowadzonej kontroli przez Sędziego Stanowiskowego, może zostać zdyskwalifikowany, jeśli Jury uzna, że doszło
do poważnego naruszenia bezpieczeństwa.
6.2.2.6 – W czasie strzelania broń może być odłożona (brak kontaktu) tylko po usunięciu nabojów i
magazynka, oraz po otwarciu komory.
6.2.2.7 – Manipulowanie bronią jest niedozwolone i wskaźniki bezpieczeństwa muszą być użyte, gdy osoba
funkcyjna znajduje się za linią ognia.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo nakazuje się, by sędziowie, obsługa , itp. mogli wychodzić poza linię ognia
tylko po uzyskaniu zgody Sędziego Głównego Osi. Wcześniej musi on wydać komendy STOP…ROZŁADUJ…
WŁOŻYĆ WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA. Po zakończeniu przerwy musi być wydana komenda PRZYJĄĆ
POSTAWĘ.

6.2.2.8 – Na strzelnicy, gdy broń nie znajduje się na stanowisku, musi znajdować się w futerale lub pokrowcu,
aż do uzyskania pozwolenia na jej wyjęcie od Sędziego Stanowiskowego.
6.2.3 – Komendy na stanowisku
6.2.3.1 – Sędzia Główny Osi lub inni właściwi Sędziowie Stanowiskowi są odpowiedzialni za wydawanie
komend ŁADUJ (LOAD), START (START), STOP (STOP) i ROZŁADUJ (UNLOAD), oraz innych niezbędnych
komend. Sędziowie Stanowiskowi muszą dopilnować wykonywania komend i bezpieczeństwa przy
manipulowaniu bronią.
6.2.3.2 – Broń i jej magazynki mogą być załadowane tylko na linii ognia i tylko po wydaniu komendy ŁADUJ
(LOAD) lub START (START). W każdym innym przypadku broń i magazynki muszą być rozładowane.
6.2.3.3 – W przypadku, gdy karabin lub pistolet na 50 m posiada magazynek, tylko jeden nabój może być
załadowany.
6.2.3.4 – Jeśli zawodnik odda strzał przed podaniem komendy ŁADUJ (LOAD) lub START (START), albo po
wydaniu komendy STOP (STOP) lub ROZŁADUJ (UNLOAD) może zostać zdyskwalifikowany, jeśli naruszyło to
bezpieczeństwo.
6.2.3.5 – Po komendzie STOP (STOP) strzelanie musi zostać przerwane. Po komendzie ROZŁADUJ (UNLOAD)
wszyscy zawodnicy muszą rozładować i zabezpieczyć broń oraz magazynki.
Strzelanie może zostać wznowione tylko po wydaniu ponownej komendy START (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 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;

Organizator

