
Regulamin 
Otwartych Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich młodzików i juniorów 

młodszych - Mistrzostw LOK 
1-2.06.2019r. Tarnów 

 
1. Cel zawodów 

· popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego, 
· umożliwienie sportowej rywalizacji, 
· sprawdzenie poziomu szkolenia dziewcząt i chłopców w klubach strzeleckich LOK, 
· wyłonienie najlepszych strzelców indywidualnych, 
· wyłonienie kandydatów do kadry LOK, 
· wyłonienie najlepszego klubu, 
· wyłonienie najlepszego województwa, 
· zdobywanie klas sportowych, 
· zdobywanie  odznak strzeleckich, 
· integracja środowiska strzeleckiego. 

2. Organizator zawodów 
· Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego 

30-039 Kraków, ul. Pomorska 2 
· strona internetowa: http://lok.org.pl/zarzady-wojewodzkie/krakow,23/onas 
· kierownik zawodów:  Marek Stasiak 

tel.: 508-024-017 lub 508 065 869 
 email:  marek394@gmail.com lub dymiaca_lufa@wp.eu 

3. Termin i miejsce zawodów 
· przyjazd zawodników: 31.05.2019 godziny wieczorne oraz 1.06.2019, 
· zakończenie zawodów: 2.06.2019 ok. godz. 16.30, 
· strzelnica: TOSiSS LOK, Tarnów ul. Krzyska 17, 

współrzędne: szerokość: 50.033154  długość: 20.998165 
4. Program zawodów 

· ogólny harmonogram strzelań: 
31.05. (piątek) - godziny wieczorne oraz  1.05. (sobota) – przyjazd ekip, 
1.06. (sobota) - godz. 8.00-22.00 – konkurencje pneumatyczne, 

       - godz. 7.00-19.30 – konkurencje kulowe, 
 2.06. (niedziela) - godz. 7.00-16.15 – konkurencje kulowe i pneumatyczne, 

                  - ok. godz. 16.30  – uroczyste zakończenie, 
· wykaz konkurencji: 

- Kpn 40, Ksp 40L, Ksp 3x20, Ppn 40, Psp 30+30 – młodziczki, młodzicy, 
 - Kpn 50, Ksp 60L, Ksp 3x30, Ppn 50, Psp 30+30 – juniorki mł., 
 - Kpn 50, Ksp 60L, Ksp 3x30, Ppn 50, Psp 30+30, Pdw 40 – juniorzy mł. 
5. Uczestnictwo 

· w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy ze wszystkich klubów i sekcji LOK oraz klubów            
i sekcji strzeleckich spoza LOK bez wliczania do klasyfikacji, 

· kategorie wiekowe: 
 - do 15 lat – młodziczki, młodzicy, 

- 16-17 lat – juniorki mł., juniorzy mł., 
· zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą posiadać aktualną licencję PZSS oraz aktualne 

badania lekarskie. 
6. Klasyfikacja 

· klasyfikacja indywidualna: w każdej konkurencji i kategorii wiekowej oddzielnie wg uzyskanych 
wyników i punktów, 

· klasyfikacja klubowa: suma punktów za zajęte miejsca w klasyfikacji indywidualnej (tylko wśród 
zawodników LOK, UKS, TKKF) ze wszystkich konkurencji wg następującej zasady: 
- zawodnicy otrzymują za zajęte miejsca następujące punkty: 
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Miejsce Punkty 
I 18 
II 16 
III 14 
IV 13 
V 12 
VI 11 
VII 10 
VIII 9 
IX 8 
X 7 
XI 6 
XII 5 
XIII 4 
XIV 3 
XV 2 
XVI 1 

- pozostali nie punktują, 
· klasyfikacja wojewódzka: suma punktów 3 najlepszych zawodników  z województwa w każdej 

konkurencji wg następującej zasady: 
- zawodnicy otrzymują za zajęte miejsce następujące punkty: 

Miejsce Punkty 
I 18 
II 16 
III 14 
IV 13 
V 12 
VI 11 
VII 10 
VIII 9 
IX 8 
X 7 
XI 6 
XII 5 
XIII 4 
XIV 3 
XV 2 
XVI 1 

 
 - pozostali nie punktują. 

W przypadku uzyskania przez kilka zespołów tej samej ilości punktów, o zajętym miejscu w klasyfikacji 
zespołowej decydować będzie większa ilość punktowanych miejsc (I , II , III... itd.) w klasyfikacji 
indywidualnej. 
7. Nagrody 

· indywidualnie: w każdej konkurencji i kategorii wiekowej za zdobycie: I-III m-ca medale, dyplomy  
i nagrody rzeczowe, 

· kluby: łącznie za wszystkie konkurencje za zdobycie I-III m-ca pucharyi dyplomy, za zdobycie   
IV-VI m-ca dyplomy, 

· województwa: łącznie za wszystkie konkurencje za zdobycie I-III m-ca puchary i dyplomy, za 
zdobycie IV-VI m-ca dyplomy. 

8. Zgłoszenia 
· zgłoszenia: ilościowe w poszczególnych konkurencjach w terminie 2 tygodni przed zawodami, 
· zgłoszenia przesłać e-mailem do dnia 17.05.2019r. do godz. 15.00, 



· adres: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego 30-039 
Kraków, ul. Pomorska 2 
tel: 508 065 869, e-mail: dymiaca_lufa@wp.eu 

9. Koszty uczestnictwa 
· opłaty: 45zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - dla LOK, 

50zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - spoza LOK, 
· zakwaterowanie: we własnym zakresie: od 40zł za dobę, 
· wyżywienie: we własnym zakresie; istnieje możliwość całodziennego wyżywienia na strzelnicy       

w cenie od 40zł dziennie za osobę, 
· dojazd: we własnym zakresie, 
· zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji dopuszczonej przepisami ISSF i PZSS. 

10. Sprawy różne 
· zawody zostaną przeprowadzono na podstawie przepisów ISSF i PZSS oraz zgodnie                      

z regulaminem zawodów, 
· za zabezpieczenie broni i amunicji w czasie zawodów odpowiedzialni są kierownicy zespołów        

i trenerzy, 
· istnieje możliwość zdeponowania broni palnej w magazynie broni TOSiSS LOK Tarnów, 
· istnieje możliwość wypożyczenia niektórej broni, 
· istnieje możliwość zakupu niektórej amunicji. 

Organizator 
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