Program i Regulamin „III JESIENNYCH MISTRZOSTW KLUBU
STRZELECKIEGO LOK LOKUS w OLKUSZU”

1. Cel Zawodów:
– Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego.

– Rywalizacja sportowa strzelców.
2. Zawody przeprowadzone zostaną 03.10.2021 r. na strzelnicy Klubowej w
Bukownie przy ul. Długiej. Początek zawodów o godzinie 9.00. Zgłoszenia
zawodników mail: zawody.lokus.olkusz@gmail.com Ilość miejsc ograniczona.
Dodatkowe informacje tel. 885 368 252
3. W zawodach mogą brać udział członkowie KS LOK LOKUS oraz zawodnicy
posiadający aktualną licencję PZSS.
4. Program i przebieg konkurencji:
4.1. (Pcz 10 d) Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu część dokładna (kaliber broni:
7,62 – 9,65 mm / .30 - .38 cal.) Odległość 25m, cel – tarcza TS-2 . Obowiązuje postawa
stojąc, strzał z jednej ręki, cel – tarcza TS-2. 5 strzałów próbnych (w czasie 5 min.) + 10
strzałów ocenianych (w czasie 10 min.).
4.2. (Psp 10 d) Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu na amunicję bocznego

zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal. Odległość 25m, cel – tarcza TS-2. Obowiązuje postawa
stojąc, strzał z jednej ręki. 5 strzałów próbnych(w czasie 5 min.) + 10 strzałów
ocenianych (w czasie 10 min.).
4.3. (Sdn 5) Strzelba dynamiczna - Obowiązuje postawa stojąc.

- Strzelanie dozwolone będzie z strzelb gładkolufowych wyłącznie amunicją śrutową
z wyłączeniem strzelb samopowtarzalnych. Przyrządy celownicze tylko mechaniczne,
bez optyki.
- Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim. Lufa
skierowana w bezpiecznym kierunku. Amunicja podejmowana ze stołu lub ładownic.
• Zawodnik po usłyszeniu sygnału ładuje broń i oddaje 5 strzałów do celów
metalowych.
• Za każde trafienie w cel metalowy przyznawane jest 5 punktów. Za brak trafienia :
-5 punktów za każdy chybiony strzał.
Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).
4.4. (Kdw 10 l) Karabin dowolny na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal
(Long Rifle) . Odległość 50m, strzelanie w postawie leżąc do tarczy 50ksp. Dowolna ilość
strzałów próbnych (w czasie 3 min.) + 10 strzałów ocenianych (w czasie 10 min.).
5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych
zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.
6.Broń i amunicja:
Broń i amunicja własna .
Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia broni klubowej (20 zł).
7.Nagrody:
Puchary i dyplomy za miejsca 1-3
8. Opłata startowa 40 zł za każdą konkurencję. (Członkowie KS LOK LOKUS 20 zł)
9. Postanowienia końcowe
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami
PZSS i ISSF. Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni
obsadę sędziowską.
2. Sprawy pozostałe, a nie ujęte w regulaminie rozstrzyga, w sposób ostateczny Jury
Zawodów (Obserwator MZSS /Sędzia Główny Zawodów, Kierownik Zawodów,
Przewodniczący Komisji RTS)
Organizator zastrzega sobie wprowadzanie nowych konkurencji do zawodów oraz
modyfikację już istniejących .
10. Informacje dodatkowe: W związku z obowiązującymi w dalszym ciągu
obostrzeniami związanymi z koronawirusem, prosimy o przestrzeganie
dodatkowych zasad obowiązujących w trakcie zawodów tj:
1. Każdy zawodnik musi posiadać własną maseczkę ochronną.

2. Na strzelnicę wchodzą tylko osoby zapisane na strzelanie.
Nie stosowanie się do w/w zapisów powoduje dyskwalifikacje i usunięcie ze
strzelnicy.

