
Zawody strzeleckie "Święto Wojska Polskiego 2021"

 1. CEL ZAWODÓW 

Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
oraz najlepszych strzelców KŻRiKB "LEGION" w Stalowej Woli, doskonalenie umiejętności 
strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, popularyzacja strzelectwa, integracja członków klubu 
oraz całego środowiska strzeleckiego, upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród 
mieszkańców Stalowej Woli i okolic.

 2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Klub Żołnierzy Rezerwy i Kolekcjonerów Broni LOK "LEGION", ul. Energetyków 5, 37-450 Stalowa Wola,
www: www.klublegion.pl , e-mail: legion.stalowawola@gmail.com, tel. 515-297-838

 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

    28.08.2021  Strzelnica ZR LOK w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 5
  8:00 - Przyjazd i rejestracja zawodników
  9:00 - Zbiórka, otwarcie zawodów (brak możliwości rejestracji zawodnika po godz. 9:00)
  9:15 - Rozpoczęcie strzelań
13:00 - Zakończenie zawodów, wręczenie dyplomów i medali
13:30 - Spotkanie integracyjne 

 4. PROGRAM ZAWODÓW 

  Wszystkie konkurencje rozgrywane są w godz 9:15 – 13:00. 
  Uhonorowanie zwycięzców nastąpi po sklasyfikowaniu przez Komisję RTS o godz. 13:30.

  Konkurencje:

1. Pistolet wojskowy (25m Pcz):
• kaliber 9mm PARA
• odległość 25 m, tarcza NT23P
• 13 strzałów (10 ocenianych) czas 6 min
• postawa stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
• miejsce: pawilon 25m  

2. Pistolet sportowy (25m Psp):
• kaliber .22LR
• odległość 25 m, tarcza TS-2
• 13 strzałów (10 ocenianych) czas 6 min
• postawa stojąc, z wolnej ręki
• miejsce: pawilon 25m  

3. Strzelba gładkolufowa (śrut):
• kaliber 12/70 (śrut), strzelba pump-action
• cel – rzutki (8 szt.)  na stojakach odległości 10-40m
• punktacja – za każdy strącony krążek 1 pkt. ( jeżeli krążek nie spadł, to zostaje zaliczony, 

jeżeli jest pęknięty lub został trafiony co najmniej 2 śrutami
• 5 strzałów, czas 2 minuty, postawa stojąc bez podpórek
• miejsce: oś strzelecka 50m  

4. Strzelba gładkolufowa (kula):
• kaliber 12/70 (kula), strzelba pump-action
• odległość 40m, tarcza NT23P
• 5 strzałów, czas 2 minuty, postawa stojąc bez podpórek
• miejsce: oś strzelecka 50m  

http://www.klublegion.pl/
mailto:legionstalowawola@gmail.com


 5. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą wziąć udział członkowie klubów strzeleckich którzy posiadają aktualną licencję PZSS 
uprawniającą do uczestnictwa w strzeleckich zawodach sportowych (wyjątek stanowią nowi członkowie 
klubu "LEGION", którzy nie uzyskali jeszcze licencji, oraz zaproszenie goście).

 6. KLASYFIKACJA 

• Indywidualna w każdej konkurencji w/g zdobytych punktów;
  (w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w konkurencji strzelba gładkolufowa-śrut o 

wygranej decyduje wynik konkurencji strzelba gładkolufowa-kula)
• Indywidualna w wieloboju strzeleckim jako suma punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach.

(w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w wielobuju o wygranej decyduje wynik 
uzyskany w konkurencji pistolet wojskowy)

 7. NAGRODY 

• Za zajęcie miejsc I-III we wszystkich konkurencjach dyplomy i medale.
• Za zajęcie miejsc I-III w wieloboju strzeleckim dyplomy i medale.

 8. ZGŁOSZENIA 

Zapisy na listę zawodników wyłącznie na stronie www.klublegion.pl do dnia 27.08.2021r.

 9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Opłata startowa 50 zł + składka na rzecz Klubu 50 zł
Organizator zapewnia catering (w cenie startowego).

 10. SPRAWY RÓŻNE 

• Organizator zabezpiecza broń i amunicję w kalibrach .22LR, 9mm PARA i 12/70, oraz dopuszcza 
strzelanie z broni własnej zawodników po uprzednim zgłoszeniu sędziemu.

• Zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne a w konkurencjach z bronią palną również 
ochronniki słuchu. 

• Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz znane 
są mu przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy i w strzelectwie sportowym, że 
stan zdrowia umożliwia mu bezpieczne uczestnictwo w zawodach.

• Broń na terenie strzelnicy można wyjmować tylko na stanowisku strzeleckim lub w miejscach
do tego przeznaczonych, w innym przypadku broń nosi się rozładowaną w futerałach, 
pokrowcach itp. 

• Sędziowie sędziujący na zawodach za zgodą Sędziego Głównego zawodów mogą brać udział 
w konkurencjach i ich wyniki liczone są do klasyfikacji o ile posiadają licencję zawodniczą PZSS.

• Zawody zgłoszone do WZSS (start w zawodach liczony jest do przedłużenia licencji zawodn.)
• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i harmonogramie 

zawodów, w rodzajach i sposobie rozgrywania konkurencji oraz w rodzajach nagród.
• Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów.
• Organizator wzywa wszystkich zawodników do przestrzegania regulaminu strzelnicy.

Po zakończeniu zawodów oraz zdeponowaniu broni klubowej 
magazynie broni (uczestnicy strzelający z własnej broni 
zabezpieczają ją we własnych szafach/magazynach broni) 
organizator zaprasza wszystkich uczestników na spotkanie 
integracyjne, gdzie przy pieczonym udźcu i piwie z beczki 
będziemy wspominać największe sukcesy oręża polskiego.

http://www.klublegion.pl/

