
REGULAMIN 
OTWARTEJ  LIGI  STRZELECKIEJ 

KS  ZO  LOK 

w 2018 roku 
 
Cel zawodów 

• Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego. 

• Umożliwienie sportowej rywalizacji. 

• Wyłonienie najlepszych strzelców indywidualnych. 

• Integracja środowiska strzeleckiego. 
 

Termin i miejsce zawodów 
Otwarta Liga Strzelecka zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 

• I runda – 6 maja 

• II runda – 17 czerwca 

• III runda – 1 lipca 

• IV runda – 29 lipca 

• V runda – 2 września 
Zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy kulowej Pasternik. 
Rozpoczęcie każdej rundy zawsze o godz. 10.00. 
 

Organizacja Zawodów 
Organizatorem Otwartej Ligi Strzeleckiej jest klub KS ZO LOK w Krakowie. 
Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę sędziowską. 
Otwarta Liga Strzelecka prowadzona będzie wg formuły "OPEN" w klasyfikacji indywidualnej. 
Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla każdej rundy. 
W przypadku równych wyników indywidualnych stosuje się przepisy ISSF. 
W każdej rundzie za zajęcie miejsca I-III zawodnicy będą uhonorowani medalami i dyplomami. 
Na miejsce w klasyfikacji końcowej składa się suma 3 najlepszych wyników uzyskanych we 
wszystkich rundach. 
Za zajęcie miejsca I-III w klasyfikacji końcowej Otwartej Ligi Strzeleckiej zawodnicy będą 
uhonorowani pucharami i dyplomami. 
Za zajęcie miejsca IV-VI w klasyfikacji końcowej Otwartej Ligi Strzeleckiej zawodnicy będą 
uhonorowani dyplomami. 
 

Konkurencje 
Pistolet sportowy 30 strzałów część dokładna (Psp-30d) 
Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów część dokładna (Pcz-30d) 
Pistolet dowolny 40 strzałów (Pdw-40) 
Karabin sportowy 40 strzałów (Ksp-40) 
Strzelba gładkolufowa Trap 20 strzałów (T-20) 
W zależności od ilości chętnych istnieje możliwość rozegrania innych konkurencji strzeleckich. 

 
 
Warunki konkurencji 



Psp-30d: 

• odległość – 25 metrów 

• cel – tarcza TS-4 

• postawa strzelecka – stojąca z wolnej ręki 

• czas: 5 min. na serię próbną 5 strzałową i po 5 min. na każdą serię ocenianą 5 strzałową 
Pcz-30d: 

• odległość – 25 metrów 

• cel – tarcza TS-4 

• postawa strzelecka – stojąca z wolnej ręki 

• czas: 5 min. na serię próbną 5 strzałową i po 5 min. na każdą serię ocenianą 5 strzałową 
Pdw-40: 

• odległość – 50 metrów 

• cel – tarcza TS-4 

• postawa strzelecka – stojąca z wolnej ręki 

• czas: 15min. na przygotowanie i strzały próbne, 70min. na strzały oceniane 

• ilość strzałów próbnych: nieograniczona 
Ksp-40: 

• odległość – 50 metrów 

• cel – tarcza TS-1 

• postawa strzelecka – leżąca z wolnej ręki 

• czas: 15min. na przygotowanie i strzały próbne, 40min. na strzały oceniane 

• ilość strzałów próbnych: nieograniczona 
T-20: 

• odległość od wyrzutni – 10 metrów 

• cel – lecący rzutek 

• postawa strzelecka – stojąca z wolnej ręki 

• czas: 30min. 
 

Uczestnictwo w zawodach 
W zawodach mogą uczestniczyć członkowie klubów strzeleckich oraz osoby indywidualne 
posiadające licencje strzeleckie lub patenty. Ze względów technicznych i organizacyjnych 
zgłoszenia przyjmowane będą: 
- telefonicznie w tygodniu poprzedzającym zawody pod nrem  508-065-869 
- osobiście w dniu zawodów w godz. 9.30-12.00 – w miarę wolnych miejsc.. 
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości: 

• 50 zł – za pierwszą konkurencję 

• 40 zł – za każdą następną konkurencję 

• 20 zł – za każdą konkurencję członkowie klubu KS ZO LOK. 
Opłatę startową należy wpłacać przed rozpoczęciem zawodów do sekretarza. Broń, amunicja    
i lunety własne lub odpłatnie zapewnia organizator. 
Dopuszcza się wyłącznie broń i amunicję zgodne z przepisami ISSF. 
 

Postanowienia końcowe 
Zawody i ocena wyników zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZSS oraz niniejszym 
regulaminem. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona każdorazowo w dniu zawodów. 
Uroczyste zakończenie Otwartej Ligi Strzeleckiej oraz wręczenie nagród odbędzie się na 
terenie strzelnicy kulowej Pasternik w dniu zakończenia V rundy. 
Komunikaty z każdej rundy oraz komunikat końcowy Otwartej Ligi Strzeleckiej zostaną 
umieszczone na stronie internetowej MZSS. Organizator nie zapewnia dojazdu na strzelnicę. 

ORGANIZATOR 


