
str. 1 
 

INFORMATOR  

Otwartych Małopolskich Mistrzostw Ligi Obrony Kraju                

w strzelaniach z broni kulowej na rok 2021. 

Zgodnie z planem zamierzeń MOW LOK w dniach 04-24 października 2021 r. odbędą się 

„OTWARTE MAŁOPOLSKIE MISTRZOSTWA  LOK SENIORÓW I JUNIORÓW                

W STRZELANIACH  Z  BRONI KULOWEJ“ 

Poszczególne Zarządy Powiatów organizują zawody na następujących strzelnicach LOK: 

1. Strzelnica LOK w Pleszowie (k/ Nowej Huty), ul. Jeżynowa – tel. do Kierownika Zawodów  

(p. Krzysztof Solarski 535-726-141) 

Startują: OM LOK Kraków-Nowa Huta, OP LOK Kraków-Krowodrza, OP LOK Miechów. 

2. Strzelnica LOK w Tarnowie - tel. do Kierownika Zawodów (p. Jerzy Madej 508-065-862) 

Startują: OP LOK Tarnów, OP LOK Brzesko, OP LOK Bochnia. 

3. Strzelnica LOK w Nowym Targu - tel. do Kierownika Zawodów (p. Michał Maciaszek      

784-853-338) Startują: OP LOK Nowy Targ, OP LOK Myślenice. 

4. Strzelnica LOK w Nowym Sączu - tel. do Kierownika Zawodów (p. Krzysztof Gozdecki 

605-579-612) Startują: OP LOK Nowy Sącz, OP LOK Limanowa. 

5. Strzelnica LOK w Gorlicach - tel. do Kierownika Zawodów (p. Wiesław Ćwiklik                 

508-065-878) Startują: OP LOK Gorlice. 

6. Strzelnica LOK w Olkuszu - tel. do Kierownika Zawodów (p. Krzysztof Piechowicz           

885-368-252) Startują: OP LOK Olkusz, OP LOK Oświęcim, OP LOK Chrzanów. 

7. Strzelnica LOK w Suchej Beskidzkiej - tel. do Kierownika Zawodów (p. Grzegorz Hudziak 

791-963-623) Startują: OP LOK Sucha Beskidzka 

Uwaga: zgłoszenia terminów zawodów z podaniem miejsca, daty, i czasu rozpoczęcia 

zawodów przez poszczególne Organizacje Powiatowe LOK przyjmowane są wyłącznie od    

P.T. Prezesów Organizacji Powiatowych LOK przez BMZW LOK nie później niż do dnia 23 

października 2021 r. Brak informacji o powyższym spowoduje nieuwzględnienie wyników 

zawodników w komunikacie wojewódzkim (zbiorczym). 

Zainteresowane Organizacje Powiatowe samodzielnie ustalają terminy i godziny startów oraz 

ilość startujących z Kierownikami Zawodów na danej strzelnicy. W uzasadnionych 

przypadkach możliwa jest zmiana miejsca strzelań po uzyskaniu zgody BMZW LOK. 

Uczestnicy strzelań zabezpieczają we własnym zakresie: dojazd, wyżywienie sprzęt i amunicję. 

Organizatorzy strzelań na terenie danego powiatu zabezpieczają we własnym zakresie: 

strzelnicę, obsługę medyczną, komplety tarcz, sprzęt sędziowski i niezbędną ilość obsługi 

technicznej oraz sędziów. Na każdej strzelnicy podczas zawodów musi być przynajmniej jeden 

sędzia  PZSS kl. II (drugiej). Dyrektor Biura wyśle do niektórych miejsc Obserwatora MZSS 

celem kontroli prowadzonych zawodów. 

ZASADY PUNKTACJI: 

 

Punktacja zawodów indywidualna i zespołowa: analogicznie jak w roku 2020.               

[Najlepszy zawodnik z każdego powiatu (OP LOK) indywidualnie za zajęte miejsce (I-XV) 

oraz po 1 punkcie za każdego następnego startującego zawodnika z (OP)].  

Zespołowo: suma punktów zdobytych przez zawodników z danej OP LOK]. 

 



str. 2 
 

ZESPOŁOWO 

Za zajęcie przez OP LOK w klasyfikacji łącznej zawodów miejsc I-III puchary. 

Za zajęcie przez OP LOK w klasyfikacji łącznej zawodów miejsc: I-VI dyplomy. 

INDYWIDUALNIE 

Za zajęcie miejsc I-III: medale i dyplomy.  

INFORMACJE SZCZEGOŁOWE 

Dane do komunikatu zbiorczego zawodów: 

Kierownik Zawodów na danej strzelnicy lub upoważniony sędzia PZSS co najmniej II klasy - 

jako Organizator zawodów na szczeblu powiatu rozgrywanych na danej strzelnicy: przesyła w 

nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. , w pliku edytowalnym (word, excel) 

na adres e-mail: lokbmzwzawody@gmail.com dane do zbiorczego komunikatu według 

wzoru z załącznika. [ W sprawach pilnych tel. 508-065-895 ]. 

Do komunikatu („Rezultaty“ zbiorcze z zawodów) wymagane są następujące dane:  

1. Obsada sędziowska zawodów; 

2. Protokoły z poszczególnych konkurencji i kategorii wiekowych. 

Obowiązują rubryki zawarte we wzorach zawartych w załączniku do Informatora o zawodach.  

 

KONKURENCJE ROZGRYWANE W 2021 R. 

(podział na rodzaje broni, konkurencje i kategorie wiekowe) 

 

SENIORZY – KARABIN 

Kdw 30 l (50 m, tarcza ISSF karabin) Karabin sportowy 30 strzałów w postawie leżąc 

SENIORKI – KARABIN 

Kdw 30 l (50 m, tarcza ISSF karabin) Karabin sportowy 30 strzałów w postawie leżąc 

JUNIORZY – KARABIN 

Kdw 30 l (50 m, tarcza ISSF karabin) Karabin sportowy 30 strzałów w postawie leżąc 

JUNIORKI – KARABIN 

Kdw 30 l (50 m, tarcza ISSF karabin) Karabin sportowy 30 strzałów w postawie leżąc 

 

SENIORZY – PISTOLET 

Psp 20 d (25 m, tarcza ISSF pistolet sportowy– strzelania dokładne) Pistolet sportowy 20 strzałów – część dokładna 

SENIORKI – PISTOLET  

Psp 20 d (25 m, tarcza ISSF pistolet sportowy– strzelania dokładne) Pistolet sportowy 20 strzałów – część dokładna 

 

JUNIORZY – PISTOLET 

Psp 20 d (25 m, tarcza ISSF pistolet sportowy – strzelania dokładne) Pistolet sportowy 20 strzałów – część dokładna 

JUNIORKI – PISTOLET 

Psp 20 d (25 m, tarcza ISSF pistolet sportowy– strzelania dokładne) Pistolet sportowy 20 strzałów – część dokładna 

mailto:lokbmzwzawody@gmail.co
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OPIS KONKURENCJI: 
Uwaga: podczas konkurencji oraz podczas pobytu na strzelnicy zawodników, sędziów oraz inne 

osoby (opiekunów, trenerów, obsługę zawodów etc.) obowiązują wszystkie przepisy 

bezpieczeństwa zawarte w Ustawie lub Rozporządzeniu MSWiA oraz zawarte w Uchwałach 

PZSS oraz Instrukcjach Ligi Obrony Kraju, a także aktualne przepisy sanitarne. 

 

Karabin dowolny/sportowy 30 strzałów leżąc: 

  

każdy karabin kal. 5,6 mm (amunicja bocznego zapłonu wyłącznie typu: LONG RIFLE), 

otwarte lub zamknięte przyrządy celownicze, maksymalny ciężar broni  dla karabinu 

dowolnego to 8 kg. Język spustowy bez ograniczeń. 

Czas przygotowawczy i czas na strzały próbne (nielimitowane): 15 min;  

 Czas strzelania strzałów ocenianych: 30 min. 

Postawa leżąc: maty strzeleckie zabezpiecza organizator strzelań na danej strzelnicy. 

Dozwolone są: kurtka strzelecka, buty strzeleckie, pas strzelecki.   

Dopuszcza się strzelanie strzałów ocenianych do jednej tarczy w ilości 2 lub 5 strzałów         

(w zależności od możliwości organizatora i klasy sportowej zawodników). 

 

Pistolet sportowy 20 strzałów część dokładna:  

 

każdy pistolet lub rewolwer kal. 5,6 mm (amunicja bocznego zapłonu wyłącznie typu:        

LONG RIFLE), minimalny opór języka spustowego 1000 g, otwarte przyrządy celownicze 

(muszka i szczerbinka), maksymalny ciężar broni 1400 g. Broń musi mieścić się w pudełku 

pomiarowym o wymiarach: 300 mm x 150 mm x 50 mm 

Czas przygotowawczy: 5 min; 

Czas na każdorazowe załadowanie magazynka 5 szt. amunicji (po komendzie „ŁADUJ”) 60 

sekund.  

Czas na strzały próbne (5 strz.) 5 minut, 

Czas serii ocenianej (5 strz.) 5 minut. 

Postawa stojąc, broń może być trzymana podczas strzelania jedynie jedną ręką. 

Dopuszcza się strzelanie do jednej tarczy ocenianej poprzez oddanie 5 lub 10 strzałów. Przy 

tarczy ocenianej 10 strzałowej czas strzelania serii wynosi odpowiednio 10 min. 

 

PODZIAŁ NA KATEGORIE WIEKOWE: 
SENIOR /SENIORKA (od 21 lat) 

JUNIOR /JUNIORKA (18-20 lat) 

 

JUNIOR MŁODSZY/JUNIORKA MŁODSZA (16-17 lat) 

MŁODZIK/MŁODZICZKA (do 15 lat) 

 

Wiek zawodników liczy się według roku urodzenia.  

 

Junior młodszy/ juniorka młodsza może startować (wyłącznie) w kategorii 

wiekowej junior/juniorka – zachowując pełne prawo do zdobywania punktów dla 

poszczególnych Klubów LOK (OP LOK).  
 

Zawodnik w kategorii młodzik/młodziczka startuje wyłącznie poza 

konkursem (PK). 
 
 
 
 
 



str. 4 
 

NORMY PUNKTOWE NA ODZNAKĘ STRZELECKĄ PZSS: 

 
KONKURENCJA ZŁOTA SREBRNA BRĄZOWA 

Kdw/Ksp 30 l 248 pkt. 210 pkt. 180 pkt. 

Psp 20 d 150 pkt. 130 pkt. 120 pkt. 

Odznaka nadawana jest przez Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie na 

wniosek osoby zainteresowanej oraz na podstawie wyniku z Komunikatu zawodów (Rezultaty). 

Całkowity koszt odznaki i legitymacji wraz z wysyłką wynosi 15,- zł i ponosi go wnioskodawca. 

 

Opracowanie LOK BMZW - IX 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


