
R e g u l a m i n 
 

„XIII  Otwarty  Wielobój  Strzelecki”   
  

Zawody pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla   
 

 
I. Cel zawodów 

 
Popularyzacja sportów strzeleckich oraz integracja członków KŻR LOK. 

 
II. Organizatorzy zawodów 

 
Klub Strzelecko Rekreacyjny LOK „Ogończyk” Nekla, KŻR LOK „Jastrząb” Swarzędz,  
KŻR LOK „Snajper” Poznań, LOK Borzykowo.  

 
III.Termin zawodów i miejsce 

 
3 października (sobota) 2020 roku, godz. 10:00, strzelnica LOK we Wrześni,  

           ul. Ogrodowa 6.  
 

IV. Program zawodów 
 

1. Strzelanie z karabinka małokalibrowego.  
Ilość strzałów: 10 w każdej postawie, odległość 50 metrów.   
Postawa: leżąc i stojąc.  
Tarcza 23p/2. Strzela cała drużyna po kolei.   
Czas na jedną postawę dwie i pół minuty dla jednego zawodnika.  
Liczone wszystkie przestrzeliny.  
 

             Ułożenie tarcz w konkurencji dla poszczególnych zawodników:  
 

1 2 3 

   
 

2. Strzelanie z pistoletu małokalibrowego.  
Ilość strzałów: każdy zawodnik z drużyny 10, odległość 25 metrów.  
Postawa: stojąca, chwyt broni oburącz lub jednoręczny.  
Tarcza „pomniejszony terrorysta”. Strzela cała drużyna po kolei.  
Czas na  konkurencje: dwie minuty dla jednego zawodnika.  
Liczone wszystkie przestrzeliny. Środkowy prostokąt 10 pkt.  
 

 Ułożenie tarcz w konkurencji dla poszczególnych zawodników:  
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 

   



3. Pojedynek strzelecki z karabinka pneumatycznego. System pucharowy - przegrana 
drużyna odpada. Tarcze biatlonowe. Każdy zawodnik dostaje po trzy sztuki amunicji. 
Wygrywa ta drużyna, która pierwsza zestrzeli wszystkie biatlonówki, lub po 
skończeniu amunicji zestrzeli więcej „oczek”. Przy równej ilości, drużyny dodatkowo 
dostają 3 sztuki amunicji na zawodnika, i następuje dokończenie konkurencji.  

 
4. Strzelanie niespodzianka z karabinka pneumatycznego.  

 Strzelamy jak Bracia Kurkowi do „Kura”.  
 

5. Po zawodach spotkanie integracyjne przy posiłku i napoju.  
 
V. Udział w zawodach 
 

1) W zawodach uczestniczą zawodnicy posiadający aktualną licencje. Zawodnicy bez 
           licencji mogą również wziąć udział w zawodach i wygrywać nagrody, ale strzelają 
           szkoleniowo i nie będą ujęci w komunikacie – rezultatach zawodów.  

2) W rywalizacji uczestniczą 3 osobowe zespoły.  
3) Wszyscy zawodnicy strzelają z broni organizatora.  
4) Amunicja 35 zł dla drużyny. Można strzelać z amunicji własnej.  
5) Wpisowe 30 zł 

 
VI. Klasyfikacja:  
 

a) indywidualna: suma punktów w 1 i 2 konkurencji,  
b) drużynowa: suma punktów wszystkich zawodników z 1 i 2 konkurencji.  
Przy równej ilości punktów, decyduje większa ilość uzyskanych punktów z pistoletu.  

 
VII. Nagrody 
 

- Pucharki i dyplomy dla pierwszych trzech zawodników i trzech drużyn.  
- W pojedynku strzeleckim pierwsze trzy drużyny pucharki i dyplom.  
- W „Kurze” dla trzech zawodników statuetki. 
- Puchar przechodni dla najlepszej kobiety. 
- Puchar przechodni dla najlepszego strzelca do lat osiemnastu. 
- Puchar przechodni dla najmłodszego strzelca który uzyskał min. 100 punktów w 

dwuboju.  
 

VIII.  Sprawy różne 
 

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminie z przyczyn 
technicznych lub od niego niezależnych. O zmianach zawodnicy poinformowani zostaną przed 
rozpoczeciem zawodów. 
- Oceny tarcz dokonuje sędzia obliczeniowy poza stanowiskiem strzeleckim.  
- Klasyfikacja zawodów OPEN - indywidualnie i zespołowo.  
- Dopuszcza się strzelanie z pistoletu oburącz.  
- Zawody wpisane do kalendarza WZSS w 2020 roku.  
- Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu 
zawodów, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia 
zawodów, wyrażenie zgody na zamieszczanie przez organizatora danych osobowych oraz 
wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.  

 


