
                                                                              

Regulamin  zawodów  

OTWARTE KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE  

„LOKOWSKA PRZYJAŹŃ Z KLUBEM STRZELECKIM  
KALIBER „30”  

1. CEL ZAWODÓW  

1. Zacieśnianie koleżeńskich więzi w środowisku członków Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego  

Kaliber „30” w Dawidach Bankowych, członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

i członków Ligi Obrony Kraju. 

2. Popularyzowanie oraz promowanie współzawodnictwa sportowego w społeczeństwie.  

3. Propagowanie i upowszechnianie tradycji strzelectwa sportowego, obronnego oraz doskonalenie 

umiejętności strzeleckich. 

4. Promowanie współzawodnictwa sportowego. 

5. Kształtowanie postaw proobronnych w społeczeństwie. 

6. Rywalizacja w punktacji rankingu strzelców w strzelaniu z pistoletów i karabinów w Klubie 

Strzeleckim Kaliber „30” w Dawidach Bankowych. 
 
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

 Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Klub Strzelecki Kaliber „30” w Dawidach Bankowych 

wspólnie z Warmińsko-Mazurską Organizacją Wojewódzką LOK w Olsztynie.  

Telefon kontaktowy: Justyna Kaszuba, tel. 509 267 009; adres e-mail: biuro@klubkaliber30.pl 

                                   Andrzej Zuba tel. 508 024 022;       adres e-mail: andrzejzuba@wp.pl 

                                   Bożena Parzych tel. 661 556 663;   adres e-mail: biurolokolsztyn@gmail.com 
 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

Zawody odbędą się w dniach 02.07.2022 r. (sobota) na strzelnicy Warmińsko-Mazurskiej 

Organizacji Wojewódzkiej LOK w Olsztynie.  

Adres strzelnicy: Olsztyn; Al. Wojska Polskiego 32A (Las Miejski, kierunek: Lidzbark Warmiński) 

 

 



4. PROGRAM ZAWODÓW 

 

1. Strzelba Gładkolufowa dynamiczne 

- strzelanie ze strzelby gładkolufowej dowolnego typu, z wyłączeniem strzelb  

   semi-auto (półautomatycznych), amunicja 12/70 śrut;   

- odległość strzelania   - 10 m; 

- postawa    - stojąca;  

- czas          - na podstawie „stopera” 

- przyrządy celownicze   - otwarte 

- cel      - 5 poperów; 

- ilość strzałów   - 5;  

- ocena wyników    - czas + czas karny za nietrafienie celu +5s 

 

2. Pistolet sportowy Psp - 10  

- odległość strzelania - 25 m; 

- cel    - tarcza 550 (szer.) x 520 (wys.);   

- czas     - 10 min. 

- postawa              - stojąca z jednej ręki lub oburącz;  

- seria oceniana               - 10 strzałów ocenianych czas - 10 min.; 

- seria próbna                  -  3 strzały próbne  – czas 5 min.; 

- ocena wyników - suma wyników uzyskanych w strzelaniu. 
 

3. Pistolet centralnego zapłonu Pcz - 10  

- odległość strzelania - 25 m; 

- cel    - tarcza 550 (szer.) x 520 (wys.);   

- czas     - 10 min. 

- postawa              - stojąca z jednej ręki lub oburącz;  

- seria oceniana               - 10 strzałów ocenianych – czas 10 minut; 

- seria próbna                  -  3 strzały próbne  – czas 5 min.; 

- ocena wyników - suma wyników uzyskanych w strzelaniu. 

 

 

 



4. Karabin sportowy z mechanicznymi zamkniętymi lub otwartymu przyrządami 

celowniczymi  Ksp 10  

- odległość strzelania   - 25 m; 

- postawa    - stojąca;  

- czas          - na podstawie „stopera” 

- przyrządy celownicze   - zamknięte 

- cel      - 5 celów stalowych tzw biathlonka; 

- ilość strzałów   - 5;  

- ocena wyników    - czas + czas karny za nietrafienie celu + 5s 

 

5. Karabin centralnego zapłonu  Kcz 10  

-  odległość strzelania - 50 m; 

- cel    - tarcza TS-2;   

- postawa              - leżąca; 

- czas     - 15 min. 

- ilość strzałów                - 10 do jednej tarczy – czas 10 minut; 

- seria próbna                   - 3 strzały próbne  – czas 5 min.; 

- seria oceniana                - suma wyników uzyskanych w strzelaniu. 

 

 
HARMONOGRAM ZAWODÓW: 

- przyjazd zawodników, zapisy    od 9.00

 - odprawa techniczna      9.30 

- uroczyste rozpoczęcie zawodów    9.45 

- rozpoczęcie konkurencji     10.00 

- zakończenie zawodów     15.00 

 

 

5. UCZESTNICTWO 

Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSS - kategoria open.  

Poza konkursem mogą uczestniczyć osoby nie posiadające licencji.                                                                                 

 

 

 



6. KLASYFIKACJA 

 

O kolejności miejsc w klasyfikacji decyduje ilość punktów zdobytych przez poszczególnych 

zawodników. Zwycięzcą zawodów zostaje strzelec, który uzyskał największą ilość punktów  

w trzech konkurencjach + punkty uzyskane za wyniki w konkurencjach Strzelba Gładkolufowa  

i Karabin sportowy (1msc – 100 pkt, 2 miejsce 95 pkt itd.).  

 

Nagrody: medale, dyplomy, puchary oraz pakiety gadżetów ufundowane przez   

firmę „Kaliber sp. z o. o.” 

 
7. ZGŁOSZENIA

 
Zgłoszenie zawodników proszę podawać do: 

                                   Justyna Kaszuba, tel. 509 267 009 adres e-mail: biuro@klubkaliber30.pl 

                                   Andrzej Zuba, tel. 508 024 022;  adres e-mail: andrzejzuba@wp.pl 

                                   Bożena Parzych, tel. 661 556 663;  adres e-mail: biurolokolsztyn@gmail.com 
 
8. KOSZTY UCZESTNICTWA

 1. Startowe 30 zł od konkurencji. 

 
9. SPRAWY RÓŻNE 

 

1. Pokaz broni, którą przedstawi Firma „Kaliber” – namiot reklamowy. 
 

2. Możliwość przetestowania najnowszej broni w sprzedaży przez Firmę „Kaliber” na osi testowej. 

3. Istnieje możliwość strzelania z broni Ligi Obrony. Amunicję zabezpieczy organizator  

- „za odpłatnością wg. cennika strzelnicy”. 

4. Odpoczynek przy ognisku z dobrą muzyką. 

5. Zawody wpisane do kalendarza WMZSS na rok 2022. 


