
 

REGULAMIN 

OTWARTYCH DOLNOŚLĄSKICH ZAWODÓW STRZELECKICH 

Z BRONI KULOWEJ KAT. JUNIOR, SENIOR 

CEL ZAWODÓW: 

   1. Doskonalenie umiejętności i wiedzy w strzelectwie sportowym. 

   2. Podniesienie ogólnego poziomu obronności społeczeństwa. 

   3. Wyłonienie najlepszych zawodników do reprezentacji DZW LOK na zawodach centralnych LOK. 

ORGANIZATOR: 

   1.Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju. 

   2. Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Jeleniej Górze. 

   3. KŻR „Grom” LOK.  

TERMIN I MIEJSCE: 

   16.VI.2018 r. godz. 9.00 – strzelnica sportowa LOK w Jeleniej Górze – Jeżów Sudecki, ul. Leśna 3a. 

KONKURENCJE: 

   Kb – sport.30L.                                        – czas 45 min, odległość  50 m 

   Pist. sport. 30.                                        – czas 35 min, odległość  25 m. 

   w kategoriach wiekowych: juniorka – junior – seniorka – senior. 

   Pist. dow. 30                                         - czas 45 min, odległość  50 m – tylko seniorzy                                

(w tej konkurencji  mogą również startować zawodnicy, którzy startowali w konkurencji Pistolet 

sportowy. 30). 

   Broń i Amunicja :                        Własna. 

UCZESTNICTWO: 



   W skład drużyny może wejść: 

   po 2 osoby w każdej konkurencji i kategorii wiekowej. 

OPŁATY STARTOWE: 

   Przed zawodami pobierane będą opłaty startowe w wysokości: 

- juniorzy – 15,00 zł od zawodnika, 

- seniorzy – 20,00 zł od zawodnika. 

OCENA WYNIKÓW: 

   Klasyfikacja indywidualna i zespołowa. 

   Indywidualna w każdej konkurencji i kategorii wiekowej. 

   Zespołowa  - suma zdobytych punktów klasyfikacyjnych za miejsca indywidualne 

   (miejsca punktowane od  I – VI). 

WYRÓŻNIENIA: 

   Za zajęcie  I – III miejsca zespołowo – puchar Dyrektora BDZW LOK, dyplomy do V I miejsca. 

   Za zajęcie miejsc   I – III indywidualnie w każdej konkurencji: medale i dyplomy. 

ZASADY BEZPIECZĘSTWA: 

   Kierownicy zespołu odpowiadają za przewóz broni oraz amunicji i przechowywanie jej na 

strzelnicy poza linią ognia.  

   Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania „Regulaminu Strzelnicy” i zasad 

bezpieczeństwa. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzasadnionych zmian w „Regulaminie Zawodów”. 

ZGŁOSZENIA: 

Imienny wykaz zawodników należy przesyłać w terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. na adres: 

Zarząd Rejonowy LOK w Jeleniej Górze, Wzgórze Kościuszki 6 , 58 – 300 Jelenia Góra   

 – tel . 696-862-340 – Szymon Dadaczyński. 

lub e-mailem na adres: wroclok@gmail.com 
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