
            

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                   INFORMATOR  
         DO  WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW STRZELECKICH KS ”KASZTELAN”                             

     LOK  W RZESZOWIE – 2021” 
          VIII Runda Ligi strzeleckiej KS Kasztelan LOK Rzeszów.  

 
 

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: 
 

    > 19 grudnia 2021r. godz. 8.00,  strzelnica PZŁ w Borze k/Głogowa Młp. 
    > oś pistoletowa 
    > oś przeloty 
    > oś myśliwska lub oś 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 gładko lufowa – (Trap 20) – 5 strzałów próbnych + 20 strzałów ocenianych do rzutek                                                                                           
                                                                        (1 strzał trafiony-1 pkt.), stanowisko nr 3.                                                                                                                             
                                         lub (SKEET 20) – 5 strzałów próbnych + 20 strzałów ocenianych do rzutek                                                                                           
                                                                        (1 strzał trafiony-1 pkt.), stanowisko nr 7 
                                                                                                                                                         
 > Strzelanie dynamiczne – konkurencja będzie ustalona w regulaminie przed zawodami. 



  
5.  KLASYFIKACJA  INDYWIDUALNA 

 
� Ostatnia runda nie jest liczona do współzawodnictwa tylko do potwierdzenia o przedłużenie licencji 

zawodniczej na 2022 rok.                                                                                                                                                               
� Na ostatniej  Rundzie w dniu 19 grudnia 2021r. na zakończenie zawodów będzie losowanie nagród 

rzeczowych Mikołajkowych wśród uczestników, którzy zostaną na zakończenie zawodów. 
 
6.  SPRAWY RÓŻNE: 
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 §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                     
           nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co czwarte miejsce na widowni,                                                
          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 maja 2021 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. 

•  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 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. 
 >  Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika,            
     ważne licencje zawodnicze PZSS na 2021 rok uprawniające do udziału we współzawodnictwie w sporcie  
     Strzeleckim. Interpretacja obowiązuje wszystkich zawodników Klubu Strzeleckiego Kasztelan LOK oraz   
     Klubów strzeleckich zrzeszonych w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. 
 >  REJESTRACJA ZAWODNIKÓW  - rejestracja zawodników będzie prowadzona od dnia 13 grudnia 2021r                              
     dla członków KS Kasztelan, którzy posiadają aktualną licencję zawodniczą na kolejne zmiany i godzinę, a dla  
     pozostałych członków klubu i zawodników innych Klubów od dnia 17 grudnia 2021r. Przy rejestracji podana  
     będzie godzina rozpoczęcia zmiany. Zawody rozpoczną się od godz. 8.00 w dniu 19.12.2021r dla tych  
     zawodników którzy zarejestrują się w pierwszej kolejności, przy każdej zmianie będzie udzielany instruktaż  
     dotyczący bezpieczeństwa na osi strzeleckiej. Zawodnicy  po wykonaniu strzelania na osi pistoletowej  
     przechodzą na oś karabinową ( może strzelać 5 osób) i ewentualnie na oś trapa /skeet/( 1 osoba) 
 >  STARTOWE w zawodach zgodnie z uchwałą nr 26/05/2021 Zarządu KS Kasztelan LOK w Rzeszowie z dnia  
      21.05.2021r. wynosi 20,00 zł od konkurencji strzeleckiej dla członków KS Kasztelan LOK Rzeszów.     
      Wymieniona opłata startowego dotyczy tych członków Klubu, którzy posiadają ważną licencję zawodniczą  
      PZSS na 2021 r., również ta opłata dotyczy nowo przyjętych kandydatów w tym roku.  
>  UWAGA :  



      Przy rejestracji i pobierania metryk obowiązkowo należy przedstawić ważna licencję zawodniczą na 2021r. 
      Natomiast zawodnicy nie spełniający w/wymienionych wymogów oraz z innych klubów opłacają   
      startowe w zawodach za jedną konkurencję strzelecką w kwocie 50,00 zł. zgodnie z tabelą opłat na  
      podstawie uchwał Zarządu PZSS obowiązujących od 06 stycznia 2018 roku.  
>    Zawodnicy bez ważnej licencji na 2021 rok mogą być dopuszczeni do zawodów i klasyfikowani są poza  
      konkurencją (PK) we współzawodnictwie sportowym klubowym i w klasyfikacji ogólnej konkurencji na   
      danych zawodach. 
>    Broń własna zawodników lub zabezpiecza organizator dla tych zawodników z klubu którzy jeszcze nie  
      posiadają własnej broni do celów sportowych, koszty amunicji do każdej konkurencji  i rzutek czyli  
      strzałowego zawodnicy pokrywają  z własnych środków.  
 >   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni na                      
      strzelnicy przed zawodami. Zawodnicy powinni używać słuchawek i okularów ochronnych. 
      Zabrania się korzystania przez zawodników ochraniaczy słuchu aktywnych oraz komórek jako stoperów.                                                                                                        
      Znowelizowane regulaminy i przepisy udostępnione są na stronie internetowej PZSS i ISSF. 
� Przed przystąpieniem do konkurencji strzeleckiej każdy zawodnik musi wypełnić Oświadczenie w sprawie 

ochrony danych osobowych. 
� Przypominamy również, że można już składać elektronicznie wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej         

na 2022 rok z indywidualnego konta w bazie PZSS. Nie składamy żadnych wniosków papierowych do klubu. 
� UWAGA : Informacje, regulaminy i komunikaty do wglądu na stronie LOK – Rzeszów klub Kasztelan 2021 
                
�  adres do korespondencji : podkarpacki_lok@wp.pl oraz Sekretarz Klubu :  szumaj@interia.pl. 
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                                                                                                       ZARZĄD  KS ”KASZTELAN” LOK RZESZÓW 
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