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                                                           REGULAMIN 
               I RUNDY ”LIGI STRZELECKIEJ”KLUBÓW ŻOŁNIERZY REZERWY  
        PODKARPACKIEJ ORGANIZACJI LIGI OBRONY KRAJU W 2022 ROKU. 
 
 

1. CEL ZAWODÓW : 
� Popularyzacja sportu strzeleckiego wśród członków Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju 

Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego; 
Inspirować członków Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK do aktywnej działalności społecznej w swoich 
środowiskach oraz kształtować i krzewić wiedzę obronną w społeczeństwie. 

� Wyłonienie mistrzów indywidualnych i drużynowych na 2022 r. 
� zdobywanie po zakończeniu cyklu zawodów Wawrzynów Strzeleckich ( LAUR STRZELECKI )                                                 

w zależności od uzyskanych wyników ; 
 

2. MIEJSCE, TERMIN I ORGANIZATOR ZAWODÓW; 
� Zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy pneumatycznej ZR LOK w Rzeszowie w dniu 26 marca 

2022 roku; 
� Zawody organizuje Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie, 

Wojewódzka Komisja ds. KŻR – LOK, ZR LOK w Rzeszowie oraz przy pomocy Podkarpackiego                             
Związku Strzelectwa Sportowego; 
 

� Zawody przeprowadza Komisja sędziowska wyznaczona przez Kolegium Sędziów WZSS                                                               
w Rzeszowie  w składzie: 
Kierownik Zawodów                                                           –  ppłk rez. Wiesław KARPIUK 
Obserwator WZSS w Rzeszowie                                       – Janusz SZCZEPAŃSKI 
Sędzia Główny Zawodów                                                   – Janusz SZCZEPAŃSKI 
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej                          – Janusz SZCZEPAŃSKI 
Kierownik Biura Obliczeń                                                   – Wiesław KARPIUK 
Sędzia Główny strzelań                                                      –  Zenon KRAWIEC 
Sędzia pawilonowy                                                             –  Piotr WÓJCIAK 
Sędzia stanowiskowy                                                         –  Paweł KWIATEK 

 
Komisja rozjemcza : Przewodniczący – Sędzia Główny Zawodów 
 
                                    Członkowie         – ……………………………………………………………………………. 

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

                                                                    
                               
 
 



 
 

    3. PROGRAM ZAWODÓW: 
� Program zawodów obejmuje dwie konkurencje :    

 
   1)  Konkurencja strzelanie nr 1 z pistoletu pneumatycznego* 
 

• odległość strzelania     –   10 m 

• cel                                    –   tarcza ppn                           

• postawa                          –   stojąc z wolnej ręki  

• ilość strzałów                 –   strzały próbne nielimitowane do jednej tarczy – czas 3 minuty,                                                         
                                                      20 strzałów ocenianych (po 5 strzałów do 1 tarczy) - czas 20 minut) 

• ocena wyników             –   suma pkt. uzyskanych w strzelaniu 
 
 
 2)  Konkurencja strzelanie nr 2 z karabinu pneumatycznego* 

 

• odległość strzelania      –   10 m 
• cel                                     –   tarcza kpn 
• postawa                           –  stojąc  
• ilość strzałów                  –  strzały próbne nielimitowane do 2 tarcz – czas 3 minuty,                                                         
                                                      20 strzałów ocenianych (po 2 strzały do 1 tarczy) - czas 20 minut) 

• ocena wyników              –  suma pkt. uzyskanych w strzelaniu 
      

*  - Pistolety i karabiny pneumatyczne dopuszczone są klubowe i prywatne 

 

           

   4. SKŁAD DRUŻYNY: 
    > trzech zawodników reprezentujących klub LOK / dopuszcza się udział większej ilości zawodników po   
       uzgodnieniu z organizatorem zawodów/; 
 

   5. KLASYFIKACJA I OCENA WYNIKÓW: 
     > W zawodach przeprowadza się klasyfikacje indywidualną w każdej konkurencji strzeleckiej, w dwuboju  
        strzeleckim oraz klasyfikację zespołową zgodnie z Regulaminem ”Ligi strzeleckiej” KŻR – LOK 2015                                  
        z dnia 04 lutego 2015 r. ZG LOK i regulaminem zawodów KŻR – LOK Podk. Org. Woj. na 2022 rok. 
       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. 
 
 

   6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA : 
    > za zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji zawodnik otrzymuje pamiątkowy  
       puchar i dyplom, 2-3 miejsca pamiątkowy dyplom, 
    > za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji dwuboju strzeleckiego zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary,  
       dyplomy i medale; 
    > w klasyfikacji generalnej zespołowej za zajęcie 1-3 miejsca zespoły otrzymują pamiątkowe puchary,  
      i dyplomy ; 
 



   7. BROŃ I AMUNICJA : 

   > broń pneumatyczną na zawodach zabezpiecza organizator zawodów, kluby mogą zabezpieczyć dla  

        swoich zawodników swoją broń klubową lub prywatną.                                                                                                                                       

    > śrut do wszystkich konkurencji zabezpiecza organizator zawodów,                                                        

         /dopuszcza się zespołom  strzelać z własnego śrutu po zgłoszeniu Sędziemu na stanowisku/, 

 
   8. ZASADY FINANSOWANIA : 
    > bezpośredni organizator pokrywa koszty organizacyjne zawodów (w tym wyżywienie zawodników                         
        oraz osób funkcyjnych w zawodach); 
     > organizacje delegujące zawodników na zawody pokrywają koszty uczestnictwa zawodników oraz                           
        osób towarzyszących w zawodach i przejazdy; 
 

   9. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE; 
     > W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ”Postanowień ogólnych”                     
         w Regulaminie Ligi strzeleckiej KŻR-LOK na 2017 rok oraz przepisy PZSS i UIT. 
     >  Organizator zawodów ma prawo do zmiany regulaminu przed zawodami po uprzednim powiadomieniu   
         Kierowników zespołów. 
     >  Do Komisji rozjemczej wchodzą : Sędzia Główny Zawodów, Sędzia konkurencji strzeleckiej oraz trzech 
         kierowników zespołów wybranych na odprawie technicznej przed zawodami. 
 

 10. 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; 
     > 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. 
 
      UWAGA!!!  
     1) 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 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.”.                                                                                     
 

� 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; 
         
 
  
                                                                                                                              ORGANIZATOR 
                                                                                                         PODKARPACKI ZW LOK W RZESZOWIE 
 
 


