
Program i Regulamin  „ZAWODÓW z OKAZJI XX-LECIA  KLUBU
STRZELECKIEGO LOK LOKUS w OLKUSZU”

1. Cel Zawodów:  

–  Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego.
–  Rywalizacja sportowa strzelców. 

2. Zawody przeprowadzone zostaną 27.09.2020 na strzelnicy Klubowej w Bukownie przy 
ul. Długiej. Początek zawodów o godzinie 9.00. (Szczeóły i informacje o zapisach na 
stronie www.lokus-olkusz.pl)

3. W zawodach mogą brać udział członkowie  KS LOK LOKUS oraz zawodnicy  
posiadający aktualną licencję PZSS. 

4. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają puchary i dyplomy.

5. Program i przebieg konkurencji: 

 Regulamin konkurencji „Pojedynek Strzelecki - pistolet centralnego zapłonu  25 m”

1. Strzelanie dozwolone będzie z  pistoletów  samopowtarzalnych lub rewolwerów 
centalnego zapłonu. Przyądy celownicze tylko mechaniczne, bez optyki. 
Dopuszcza się trzymanie broni oburącz. 

2. Strzelanie prowadzone będzie do trzech krążków  tarczy biathlonowej 
ustawionej w odległości  25 m od linii ognia.

3. Przebieg konkurencji: Konkurencja będzie rozgrywana systemem pucharowym. 
Po losowaniu zawodnicy z kolejnych par strzelają równocześnie. Broń 
rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim , w 
pistoletach zamek znajduje się w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w 
bezpiecznym kierunku, magazynek  załadowany 5 szt. amunicji leży obok.
Zawodnicy po usłyszeniu komendy “START” dołączają magazynek, 
przeładowują (w przypadku rewolweru – ładują 5 szt. amunicji),  oddają strzały  



do  tarczy biathlonowej - zwycięża ten - kto pierwszy „strąci” wszystkie krążki, 
lub ten zawodnik, który strąci ich więcej w krótszym czasie.  Pojedynek prowadzi
się do dwóch zwycięstw.  Pojedynki o miejsca I-III prowadzone będą do trzech 
zwycięstw.
 

Regulamin konkurencji „Pojedynek Strzelecki - pistolet  bocznego zapłonu 15m”  

1. Strzelanie dozwolone będzie z pistoletu lub rewolweru bocznego zapłonu  na 
amunicję  kalibru 5,6 mm /.22 cal.  Przyrządy celownicze tylko mechaniczne, bez 
optyki. Dopuszcza się trzymanie broni oburącz.

2. Strzelanie prowadzone będzie do trzech krążków tarczy biathlonowej ustawionej w 
odległości 15 m od linii ognia.
 

3. Przebieg konkurencji: Konkurencja będzie rozgrywana systemem pucharowym. Po 
losowaniu zawodnicy z kolejnych par strzelają równocześnie, na komendę do  
tarczy biathlonowej - zwycięża ten - kto pierwszy „strąci” wszystkie krążki ,lub ten 
zawodnik , który strąci ich więcej w krótszym czasie.  Pojedynek prowadzi się do 
dwóch zwycięstw, każdorazowo strzelający ładują magazynek lub bęben  pięcioma 
nabojami, pojedynki o miejsca I-III prowadzone będą do trzech zwycięstw. 

Regulamin konkurencji „Pojedynek Strzelecki - karabin szkolny   50m leżąc”         

    
1. Strzelanie dozwolone będzie z karabinu szkolnego  na amunicję bocznego zapłonu 

kaliber 5,6 mm /.22 cal z otwartymi przyrządami celowniczymi, bez optyki.

2.  Strzelanie prowadzone będzie do trzech krążków  tarczy biathlonowej ustawionej w
odległości 50 m od linii ognia.

3. Przebieg konkurencji: Konkurencja będzie rozgrywana systemem pucharowym. Po 
losowaniu zawodnicy z kolejnych par strzelają równocześnie.   Broń i amunicja w 
ilości 5 sztuk na stanowisku, zawodnicy w pozycji stojąc. Na komendę :”START” 
zawodnicy przyjmują pozycje leżąc i oddają strzały do  tarczy biathlonowej - 
zwycięża ten - kto pierwszy „strąci” wszystkie krążki ,lub ten zawodnik , który strąci 
ich więcej w krótszym czasie. Pojedynek prowadzi się do dwóch zwycięstw. 
Pojedynki o miejsca I-III prowadzone będą do trzech zwycięstw. 

    Regulamin konkurencji „Pojedynek Strzelecki – strzelba gładkolufowa”

1. Strzelanie dozwolone będzie z  strzelb gładkolufowych wyłącznie amunicją 
śrutową  z wyłączeniem strzelb samopowtarzalnych.  Przyądy celownicze 
tylko mechaniczne, bez optyki. 

2. Strzelanie prowadzone będzie do poperów.

3. Przebieg konkurencji: Konkurencja będzie rozgrywana systemem pucharowym. 
Po losowaniu zawodnicy z kolejnych par strzelają równocześnie.  Broń 
rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim. Lufa 



skierowana w  bezpiecznym kierunku. Amunicja w ilości ..sztuk podejmowana ze
stołu lub ładownic. Zawodnicy po usłyszeniu komendy “START”, ładują broń I 
oddają strzały  do  celu  - zwycięża ten - kto pierwszy „strąci” wszystkie krążki, 
lub ten zawodnik, który strąci ich więcej w krótszym czasie. Pojedynki o miejsca 
I-III prowadzone będą do  dwóch zwycięstw.

6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych
zmian posiada wyłącznie organizator zawodów. 

7. Broń i amunicja: 

Broń i amunicja własna . Istnieje możliwość wypożyczenia broni (20 zł)

8. Opłata startowa 40 zł za każdą konkurencję ( członkowie KS LOK LOKUS 20 zł).

9. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami            
PZSS i ISSF. Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę    
sędziowską.

10. Informacje dodatkowe: W związku z obowiązującymi w dalszym ciągu obostrzeniami   

związanymi z korona wirusem, 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 zawody.


