
 

Jelenia Góra,  4.04.2018 

 

REGULAMIN 
WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW STRZELECKICH Z BRONI KULOWEJ 

kat.: młodzik, junior młodszy 

Jelenia Góra 21.04.2018 r. 

I – Cel zawodów:  

Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży oraz sprawdzenie aktualnego stanu wyszkolenia w kołach LOK 
woj. Dolnośląskiego. Wyłonienie reprezentacji DZW LOK na zawody centralne LOK. 

II – Organizator:  

Biuro Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK we Wrocławiu; Jeleniogórski Zarząd Rejonowy LOK. 

III – Termin i miejsce zawodów:  

21.04.2018 r., godz. 10:00, strzelnica ZR – LOK w Jeleniej Górze – Jeżów Sudecki. 

IV – Konkurencje i kategorie wiekowe: 

a) karabin sportowy kal. 5,6 mm, 20 strzałów ocenianych w pozycji leżąc bez podpórki, odległość strzelania 50 m, 
dowolna ilość strzałów próbnych w łącznym czasie 35min. 

b) kategorie wiekowe: 

a. młodziczki, młodzicy – 15 lat (lub młodsi) 

b. juniorka młodsza, junior młodszy – 17 lat (lub młodsi). 

V – Uczestnictwo: 

W zawodach biorą udział drużyny reprezentujące Zarządy LOK woj.  dolnośląskiego po trzech zawodników w każdej 
kategorii wiekowej. Zawodnicy muszą posiadać w dniu zawodów aktualną legitymację szkolną i legitymację członka LOK. 
Kierownicy drużyn przedłożą w dniu zawodów oświadczenie – zgłoszenie z podpisami uczestników zawodów o 
zapoznaniu się z regulaminem zawodów oraz o znajomości zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy. Brak 
oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem drużyny do zawodów. Organizator zapewnia wyżywienie dla zawodników i 
opiekunów. 

VI – Klasyfikacja zawodów: 

Będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna w każdej grupie wiekowej – oddzielna dla dziewczyn i chłopców oraz 
klasyfikacja zespołowa w systemie „warszawskim” tj. duże pkt. dla drużyny za zajęte miejsce w klasyfikacji indywidualnej 
zawodnika w każdej grupie i kategorii wiekowej – I miejsce 6 pkt., II miejsce 5 pkt. itd. Suma dużych pkt. ustali końcową 
klasyfikację drużynową. 

VII – Nagrody i wyróżnienia: 

• Za zajęcie I, II, III miejsca drużynowo – puchary  

• Dyrektora Biura DZW LOK, za m-ca IV-VI dyplomy. 



• Za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji indywidualnej – medale i dyplomy,  za m-ca IV-VI dyplomy. 

VIII – Postanowienia końcowe: 

- za stan bezpieczeństwa w trakcie zawodów odpowiada organizator, 

- za zachowanie zawodników podczas zawodów odpowiada kierownik drużyny, 

- uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu zawodów, regulaminu strzelnicy 
oraz wydawanych poleceń funkcyjnych osób zawodów, 

- drużyny przyjeżdżają na zawody na własny koszt, z własnym sprzętem sportowym i amunicją – dla osób bez własnej 
broni zostanie ona zapewniona przez organizatora za odpłatnością, 

- opłata startowa 15,00 zł za zawodnika, 

- sprawy sporne rozstrzyga jury zawodów składające się z sędziego głównego, kierownika zawodów i wybranego 
przedstawiciela kierowników ekip, 

- odprawa kierowników ekip w dniu zawodów o godz: 9:30, 

- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie zawodów przed rozpoczęciem zawodów omówionych na 
odprawie z kierownikami ekip. 

IX – Zgłoszenia:  

Zgłoszenia drużyn do zawodów należy dokonać na adres: 

Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie 

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki 

50- 068 Wrocław 

ul. Świdnicka 28 

oraz 

Zarząd Rejonowy LOK w Jeleniej Górze 

Szymon Dadaczyński tel. 696862340 

podając liczbę startujących i kategorię wiekową – do dnia 20.04.2018r. 

           
         Kierownik Zawodów 

               mgr Szymon Dadaczyński 


