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REGULAMIN ZAWODÓW  
 

 

Otwarte Wojewódzkie Zawody Strzeleckie 
o „ Puchar Jesieni - 2020 ” 

 
 

ZAWODY WPISANE DO KALENDARZA 
K-P ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bydgoszcz,  dnia 21.09.2020 r. 

 

 



1. CEL ZAWODÓW 
 

- wyłonienie najlepszego zawodnika w poszczególnych konkurencjach 

- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- integracja środowiska LOK  

2. ORGANIZATOR  

    ZAWODÓW  

- Bydgoski Klub Strzelecki LOK w Bydgoszczy,  
ul. Toruńska 155/305, 85-950 Bydgoszczy 

3. TERMIN I MIEJSCE 

     ZAWODÓW 

- 26 września 2020 r. godz. 900 
- otwarta strzelnica Garnizonowa WP Bydgoszcz ul. Rynkowska, oś nr 1 
- o godz. 900 strzelanie z pistoletu, a po nim strzelanie z karabinu 

sportowego 

4. PROGRAM  ZAWODÓW 
    KONKURENCJE     
 

- Pistolet sportowy, kal. 5,6 -(broń własna lub organizatora) 
30 strzałów ocenianych, tarcza PSP 
Tarcza próbna - 1 ( 5 strzałów) 
Tarcz ocenianych - 2  (po15 strzałów) 
 Postawa stojąca  
 Odległość strzelania 25 m 
 Czas - 30 minut 

- Karabin sportowy, kal. 5,6 (broń własna lub organizatora) 
30 strzałów ocenianych, tarcza TS 1  
Tarcz próbnych – 1 (5 strzałów) . 
Tarcz ocenianych – 3 ( 10 strzałów do tarczy ocenianej ) 
Postawa leżąc 
Odległość strzelania – 50 m 
Czas – 30 minut 

5. UCZESTNICTWO - grupa powszechna - open 

6. KLASYFIKACJA  

 
- Indywidualna open - pistolet sportowy kal. 5,6 mm 

- Indywidualna open - karabin sportowy kal. 5,6 mm 

7. NAGRODY  - za miejsca I - VI indywidualnie – dyplomy, (osobno pistolet, karabin)  
- za miejsca I - III nagrody rzeczowe w poszczególnych klasyfikacjach 

8. ZGŁOSZENIA  

 
- termin zgłoszeń - do dnia 25.09.2020 r. do Prezesa BKS LOK  

tel. 606 337 218,  e-mail – biuro.zwbydgoszcz@lok.org.pl 
- rodzaj zgłoszeń: imienne 

9. KOSZTY 

    UCZESTNICTWA 

Startowe  

- 25,00zł + 8% VAT od osoby zrzeszonej w Lidze Obrony Kraju -                                                                                                                             
BKS LOK - broń  własna lub  LOK 

- 30,00 zł + 8 % VAT zawodnicy nie zrzeszeni w Lidze Obrony Kraju-broń 
własna lub LOK  

- amunicja własna lub kupiona u organizatora 



11. SPRAWY RÓŻNE 

 
- ocenianie wyników będzie zgodnie z przepisami PZSS, 
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, 
- protesty można składać do 30 min po konkurencji po wpłaceniu 100 zł za 

protest. 
- broń i amunicja własna lub organizatora  
- zawodnicy mogą korzystać z własnej broni po okazaniu dokumentu 

uprawniającego do korzystania z niej w granicach kalibru 5,6- 12 mm. 
- startujący zabezpieczają we własnym zakresie przyrządy do obserwacji  

(lunety). 
 

Z UWAGI NA STAN EPIDEMII ZAGRO ŻENIA COVID-19 
 

Na jednej osi strzeleckiej może przebywać liczba osób nie większa 
niż połowa stanowisk strzeleckich  (z wyłączeniem obsługi). 
 
Zapewniamy osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki 
do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. 
 
Zapewniamy  dezynfekcje urządzeń i sprzęt sportowego LOK po 
każdym użyciu i każdej grupie zawodników. 
 
Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do 
dezynfekcji  rąk wchodząc i opuszczając obiekt wydarzenia 
sportowego . 
 
Należy zachować dystans społeczny. 

 
Organizator nie zapewnia wyżywienia - poczęstunku. 
 

 

 
PREZES  

BKS  LOK w  BYDGOSZCZY  

 
 

   
Tadeusz MRÓZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


