
Regulamin 
Otwarte Mistrzostwa Klubu 

 

Cel zawodów: 
Popularyzacja sportów strzeleckich i działalności KŻR LOK. 

 

Organizator zawodów: 
Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „Jastrząb” w Swarzędzu.  

 

Termin zawodów i miejsce: 
3  września  2022 r., strzelnica myśliwska „Lizawka” w Poznaniu ul. Bałtycka, godz. 9:00. 

 

Konkurencje: 
 

1. Strzelanie z karabinka bocznego zapłonu: 5 strzałów próbnych, 3x5 strzałów ocenianych do  

    4 tarcz Ts-1 (po 5 do tarczy), czas 20 min., odległość 50 m.                                                                                                                                         
 

2. Strzelanie z  pistoletu  bocznego zapłonu: 3 strzały  próbne  zaklejane,  15 strzałów ocenianych 

do   tarczy Ts-4 , czas 8 min., odległość 25 m. 
 

3. Strzelanie z pistoletu  centralnego zapłonu: 3 strzały próbne,  15 strzałów ocenianych do  

     tarczy Ts-4 , czas 8 min., odległość 25 m. 
 

4. Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu:  przyrządy celownicze mechaniczne (muszka i  

     szczerbinka lub muszka i przeziernik),  3 strzały próbne do tarczy lewej, 10 strzałów  

ocenianych  do  tarczy  prawej , tarcza Ts-4, czas 7 min., odległość 100 m.  
 

5. Strzelanie z pistoletu wojskowego centralnego zapłonu 9 mm  2 x 10 strzałów do  tarcz 23p, 

odległość 25 m, czas 2 x 5 min, brak strzałów próbnych, konieczna wymiana magazynka.  
 

6. Strzelba dynamiczna,  
 

7. Strzelba dynamiczna + pistolet dynamiczny (2 gun).  

Koszty uczestnictwa:  
               - boczny , centralny zapłon strzelba dyn. po 30 zł. od konkurencji + koszty amunicji,    

               - strzelba dyn. + pistolet dyn. 60 zł. + koszty amunicji.  

Udział w zawodach: 
                  -    zawodnicy  posiadający  licencje  PZSS 

- wszyscy sympatycy i pasjonaci strzelectwa  

- zgłoszenia należy dokonać na strzelnicy w dniu zawodów 

- informacji udziela Ireneusz Erenc tel. 796 243 900, 

- dla osób nie posiadających broni i amunicji - organizator ją zapewnia, 

-  z pistoletów dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk, 

- strzelanie dynamiczne wg opisu toru zatwierdzonego przez Pana Grzegorza Namysła 

(Kolegium Sędziów WZSS). 
 

Klasyfikacja: 
- prowadzona będzie indywidualnie, 

- zawody odbywają się pod patronatem Leszczyńskiego Okręgu Związku Strzelectwa, są 

ujęte w kalendarzu WZSS i liczą się do przedłużenia ważności licencji.  
 

Nagrody: 
 

- I , II, III miejsce pucharki  

- I, II, III,IV   miejsce dyplomy.  

-  

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmian  w  niniejszym  regulaminie, które  zostaną  ogłoszone  

 Przed  rozpoczęciem  strzelań 


