
REGULAMIN WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW STRZELECKICH 

LIGI STRZELECKIEJ KS „ TWIERDZA’’ PRZEMYŚL 2023r 

 

1. Cel zawodów 

➢ Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków KS „TWIERDZA’’ 

➢ Podnoszenie poziomu sprawności obronnych 

➢ Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie PZSS 

➢ Potwierdzenie startów do przedłużenia licencji zawodniczej na 2024r 

➢ Wyłonienie mistrzów w konkurencjach strzeleckich: pistolet, karabin 

 

1. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW 

➢     15.04.2023  

➢     6.05.2023 

➢     8.07.2023   

➢     12.08.2023 

➢ Strzelnica LOK  Przemyśl ul. Słowackiego 40 

➢ Oś pistoletowa  25m 

➢ Oś karabinowa  50m 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

➢ Zarząd Klubu Strzeleckiego LOK „ TWIERDZA’’ Przemyśl 

➢ Zarząd Powiatowy LOK Przemyśl 

➢ Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie 

3. KONKURENCJE : KATEGORIA OPEN 

➢ Pistolet sportowy - 20 strzałów 

➢ Karabin dowolny - 20 strzałów 

4. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA  

➢ Punkty uzyskane w konkurencjach będą sumowane po każdej rundzie zawodów.  

➢ Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z uchwałą nr….. z dnia…….. 

z ważną licencją zawodniczą na rok 2023 w dniu zawodów 

➢ Zawodnik startujący bez ważnej licencji na 2023 w dniu zawodów będzie 

klasyfikowany PK 

➢ UWAGA : Zawodnikowi startującemu bez ważnej licencji na rok 2023r w dniu 

zawodów nie liczą się starty do przedłużenia licencji na rok 2024  

➢ W jednych zawodach zostanie przeprowadzonych do 2 konkurencji strzeleckich 

zgodnie z uchwałą nr ….. z dnia ….. dotyczącą współzawodnictwa członków 

Klubu na wojewódzkich zawodach strzeleckich w roku 2023  

➢ Czas składania protestów: Wszelkie protesty dotyczące oceny wyników muszą 

zostać złożone w ciągu 10 min po ogłoszeniu rezultatów na głównej tablicy 

wyników (przepis 6.4.2 e ISSF) Godzina i minuta, w której kończy się czas na 

składanie protestów muszą zostać ogłoszone na głównej tablicy wyników, 

niezwłocznie po opublikowaniu wstępnych wyników. Informacja o miejscu 

składania protestów musi zostać umieszczona w oficjalnym programie zawodów -

jest to biuro zawodów. 



               SPRAWY RÓŻNE  

➢ Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania  

Przepisów bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem strzelnicy 

➢ Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie w książeczce  

Sportowo-lekarskiej zawodnika LOK   

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016r poz. 1172  par 

.1.1 

➢ Podczas zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania  

napojów alkoholowych oraz zażywanie środków odurzających 

➢ Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, że zapoznał się z regulaminem 

zawodów oraz znane mu są przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na 

strzelnicy i strzelectwie sportowym, że stan zdrowia umożliwia mu bezpieczne 

uczestnictwo w zawodach  

➢ Broń własna zawodników do celów sportowych Dz.U. z dnia 24 maja 2012 poz. 

576 oraz ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 Art.10 1.2 ppkt. 4  (do 

celów sportowych)   

➢ Zawodnik posiadający własną broń na zawodach, amunicję zabezpiecza sobie do 

każdej konkurencji 

➢ Dla członków Klubu, którzy nie posiadają własnej broni, Klub zabezpiecza broń 

oraz amunicję  

➢ Broń na terenie strzelnicy można wyjmować tylko na stanowisku lub w miejscu do 

tego przeznaczonym. W innym przypadku broń nosi się rozładowaną w futerałach, 

pokrowcach itp. 

➢ Sędziowie sędziujący na zawodach mogą brać udział w konkurencjach i ich wyniki 

liczone są do klasyfikacji o ile posiadają ważną licencję zawodniczą PZSS na rok 

2023  

➢ Zawody są uwzględnione w kalendarzu WZSS (są zaliczane do przedłużenia 

licencji zawodniczej PZSS na kolejny 2024 rok)  

➢ Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zgodnie z 

regulaminem strzelnicy  

➢ STARTOWE  w zawodach zgodnie z uchwałą nr……………..                                    

Zarządu    KS „TWIERDZA’’ LOK w Przemyślu …. z dnia……. Wynosi 50 zł od 

konkurencji strzeleckiej ( Dla członka KS Twierdza) oraz 70 zł od konkurencji dla 

pozostałych zawodników. 

       

                                                                                                           

 

 

 

 


