
 

Regulamin Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty 
Suskiego organizowanych przez klub strzelecki LOK 

„CZART” w Suchej Beskidzkiej. 

 

1. CEL ZAWODÓW: 

− Wyłonienie najlepszego zawodnika; 

− Popularyzacja strzelectwa sportowego; 

− Rywalizacja sportowa; 

− Integracja środowiska strzeleckiego. 

 

2. ORGANIZATOR: 

− KLUB STRZELECKI LOK „CZART”. 

 

3. TERMIN, MIEJSCE I HARMONOGRAM ZAWODÓW: 

− 14.03.2021 r. od godz. 8.00 do godz.17.00 strzelnica sportowa w Suchej Beskidzkiej przy               
ul. Makowskiej; 

− Konkurencje (Psp-10d), (Pcz-10d) rozpoczną się równolegle od godziny 8.00 i trwać będą do 
godziny 12.00. 

− Konkurencje (Ksp-10l – 25m), (Ksp-10l – 50m) rozpoczną się równolegle od godziny 12.20 i 
trwać będzie do godziny 16.40.  

− Godziny mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych. 

 

4. KONKURENCJE: 

             - (Psp-10d) pistolet sportowy 10 strzałów część dokładna (boczny zapłon). 

 - (Pcz-10d) pistolet centralny zapłon 10 strzałów część dokładna. 

 - (Ksp-10l (25m)) karabin sportowy 10 strzałów (boczny zapłon). 

 - (Ksp-10l – 50m) karabin sportowy 10 strzałów (boczny zapłon) 

 

5. WARUNKI KONKURENCJI: 

 Dokładny opis poszczególnych konkurencji został przedstawiony w Załączniku nr 1. 

 

6. UCZESTNICTWO: 

W zawodach biorą udział członkowie klubów i stowarzyszeń strzeleckich, osoby indywidualne posiadające 
licencje strzeleckie lub patenty oraz osoby dopuszczone przez organizatora. 



 

 

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY: 

             -     Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji; 

− Za zajęcie miejsca od 1 do 3 przewidziano puchary i dyplomy 

− Ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i dyplomów odbędzie się o koło godziny 17.00.  

− Uwaga – godzina zakończenia może ulec zmianie ze względów organizacyjnych.  

 

8. ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia na zawody odbywają się za pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacjazawody.lok-
czart.pl od dnia 01.03.2021r. do 12.03.2021r.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE REZERWACJI: 

- W celu rezerwacji na zawody organizowane przez KS LOK Czart Sucha Beskidzka należy wypełnić dane w 
panelu rezerwacyjnym na stronie: www.rezerwacjazawody.lok-czart.pl 

- W trakcie rezerwacji w panelu rezerwacyjnym wybieramy jedną konkurencję oraz godzinę startu; 

- W celu wyboru kolejnej konkurencji w panelu rezerwacyjnym rozpoczynamy rezerwacje od nowa oraz wybieramy 
inną godzinę startu; 

- Na każdą konkurencję można zarezerwować się tylko jeden raz; 

- UWAGA Proszę zwrócić uwagę na godziny rezerwacji poszczególnych konkurencji, czasy konkurencji nie mogą 
się pokrywać. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji rezerwacje zostaną cofnięte; 

- Po każdorazowej zgłoszeniu na konkurencję na adres e mail podany podczas rejestracji zostanie wysłane 
potwierdzenie udziału w zawodach; 

- Odwołanie rezerwacji najpóźniej 24 godz. przed planowanym startem; 

- System przypomni mailowo o rezerwacji na 24 godz. przed planowanym startem; 

Uwaga! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. 

  

9. KOSZTY UCZESTNICTWA: 

- startowe 50 zł za każdą konkurencję;  

- startowe dla członków KS LOK „CZART” 30 zł za każdą konkurencję. 

- płatne w kasie w dniu zawodów od godziny 7.30.   

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym broni (odpłatnie); 

- Prawo interpretacji regulaminu i dokonywanie ewentualnych zmian posiada wyłącznie organizator 
zawodów; 

- Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia uczestnika zawodów w dowolnym czasie w 
przypadku naruszenia niniejszego regulaminu; 

- Zawody wpisane są do Kalendarza MZSS, komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie 
MZSS; 

http://www.rezerwacjazawody.lok-czart.pl/
http://www.rezerwacjazawody.lok-czart.pl/
http://www.rezerwacjazawody.lok-czart.pl/


 

− Zawody i ocena wyników zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym 
regulaminem, przepisami PZSS i ISSF. 

−  W Załączniku nr 1 przedstawiono opis poszczególnych konkurencji, w Załączniku nr 
2 przedstawiono zasady wejścia oraz przebywania na strzelnicy w trakcie zawodów. 

 

11. FUNDATORZY PUCHARÓW ORAZ DYPLOMÓW 

  Starosta Suski 

 KS LOK CZART Sucha Beskidzka  

 

ORGANIZATOR 

  

 

 

 

 

     ZAŁĄCZNIK NR 1 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI  

 

Regulamin konkurencji Psp10d - Pistolet Sportowy 10 strzałów cz. dokładna 

Zasady rozgrywania konkurencji  

Konkurencja Pistolet Sportowy rozgrywana jest zgodnie z przepisami ISSF  

Odległość: 25m  

Cel: Papierowa Tarcza Pistolet Sportowy  

Oddawanie strzałów: Pistolet można trzymać i strzelać z niego tylko jedną ręką. Nadgarstek musi być widoczny i 
pozbawiony podparcia.  

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS, ISSF lub zasad określonych w regulaminie zawodów 
spowoduje dyskwalifikację. 

Konkurencja trwa od godziny 8.00 do godziny 12.00.  

Regulamin konkurencji Pcz10d - Pistolet Centralny Zapłon 10 strzałów cz. dokładna 

Zasady rozgrywania konkurencji  

Konkurencja Pistolet Centralny Zapłon rozgrywana jest zgodnie z przepisami ISSF  

Odległość: 25m  

Cel: Papierowa Tarcza Pistolet Sportowy  

Oddawanie strzałów: Pistolet można trzymać i strzelać z niego tylko jedną ręką. Nadgarstek musi być widoczny i 
pozbawiony podparcia.  



 

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS, ISSF lub zasad określonych w regulaminie zawodów 
spowoduje dyskwalifikację. 

Konkurencja trwa od godziny 8.00 do godziny 12.00.  

 
Regulamin konkurencji (Ksp-10l (25m)) karabin sportowy 10 strzałów (boczny zapłon) 

Zasady rozgrywania konkurencji  

- Konkurencja Karabin sportowy rozgrywana jest zgodnie z przepisami ISSF  

- Odległość: 25m  

- Cel: Papierowa tarcza strzelecka. 

- Oddawanie strzałów: Postawa – leżąc  

- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS, ISSF lub zasad określonych w regulaminie zawodów 
spowoduje dyskwalifikację. 

- Konkurencja trwa od godziny 12.20 do godziny 16.40.  

 

Regulamin konkurencji (Ksp-10l – 50m) karabin sportowy 10 strzałów (boczny zapłon) 

Zasady rozgrywania konkurencji  

- Konkurencja Karabin sportowy rozgrywana jest zgodnie z przepisami ISSF  

- Odległość: 50m  

- Cel: Papierowa tarcza strzelecka. 

- Oddawanie strzałów: Postawa – leżąc  

- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS, ISSF lub zasad określonych w regulaminie zawodów 
spowoduje dyskwalifikację. 

- Konkurencja trwa od godziny 12.20 do godziny 16.40.  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZASADY WEJŚCIA I PRZEBYWANIA NA STRZELNICY W TRAKCIE ZAWODÓW  

      -      obowiązują aktualne przepisy i zasady zachowania podczas epidemii COVID-19 (w tym 

             wprowadzane aktualnie na terenie zagrożonego powiatu). 

     -      stojąc w kolejce do kasy w celu opłacenia poszczególnych konkurencji należy zachować 2 m 
 odstępu pomiędzy sobą, kasa będzie czynna do godziny 7.30 

− na osi 25 m może przebywać jednocześnie 4 zawodników nie licząc sędziów oraz obsługi, na osi 
50 m w konkurencji karabin sportowy mogą przebywać maksymalnie 3 osoby nie licząc sędziów 
oraz obsługi; 

− zawodnicy przychodzą na ustaloną w trakcie zapisów godzinę; 

− nie ma możliwości gromadzenia się w strefie oczekiwania; 



 

− czas przebywania na osi to czas trwania konkurencji, następnie osoba opuszcza stanowisko 
strzeleckie i teren strzelnicy; 

− kolejna zmiana wchodzi na teren strzelnicy dopiero po opuszczeniu poprzedniej; 

− po każdym zakończonym strzelaniu obowiązuje 5 minutowa przerwa. 

− klub zapewnia płyn do odkażania rąk i sprzętu; 

− osoby chcące skorzystać z obiektu muszą posiadać we własnym zakresie: maseczkę, rękawiczki, 
ochronniki słuchu oraz oczu oraz własny długopis do wypełnienia bloczków. Bez wyżej 
wymienionych elementów osoby nie zostaną wpuszczone na teren strzelnicy. 


