
 
REGULAMIN 

ZAWODÓW STRZELECKICH - KLUBÓW ŻOŁNIERZY REZERWY  
Województwa dolnośląskiego – Jelenia Góra – 29.09.2018 roku. 

 
CEL ZAWODÓW: 

1. Sprawdzenie umiejętności strzeleckich członków Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony 
Kraju. 

2. Wyłonienie drużyny reprezentującej dolnośląską organizację Ligi Obrony Kraju w 
Centralnych Zawodach KŻR LOK – Pleszew 2018. 

 
ORGANIZATOR: 

1. Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju, 
2. Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Jeleniej Górze 

 
TERMIN I MIEJSCE: 

29 września 2018 r. godz. 10.00 – strzelnica ZR LOK Jelenia Góra, Jeżów Sudecki,  
ul. Leśna 3 

 
KONKURENCJE: 

1. karabin wojskowy kal 7,62 – 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych do tarczy   NT23p, 
odległość 100 m 

2. pistolet wojskowy kal. 9 mm – 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych do tarczy NT23p, 
odległość 25 m 

3. rzut granatem F-1 do celu 
4. pojedynek strzelecki. 

 
BROŃ I AMUNICJA:  
1. Karabiny, pistolety centralnego zapłonu oraz amunicję a także amunicję bocznego zapłonu  
    do konkurencji pojedynek strzelecki zapewni BDZW LOK Wrocław. 
2. W konkurencji pojedynek strzelecki zespoły mogą korzystać z własnej broni sportowej 
     bocznego zapłonu (kal 5,6 mmLR) z otwartymi przyrządami celowniczymi, bez magazynków. 
3. Dla drużyn nie posiadających broni sportowej do konkurencji pojedynek strzelecki –  
    zapewni ZR LOK Jelenia Góra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCZESTNICTWO: 
W zawodach uczestniczą: trzyosobowe drużyny z Zm-Gm, ZP i ZR a także Klubów LOK, 
w których istnieją struktury organizacyjne KŻR, oraz zaproszone drużyny z województwa 
dolnośląskiego (członkowie drużyn KŻR LOK z województwa dolnośląskiego z ważną 
legitymacją członkowską i opłaconą składką członkowską – stwierdzenie braku ważnej 
legitymacji, braku opłaconych składek spowoduje dyskwalifikację zawodnika i zespołu 
oraz odebranie wszystkich wyróżnień i nagród). 

 
KLASYFIKACJA: 

Klasyfikacja indywidualna i zespołowa.  
1. Indywidualnie – w każdej konkurencji strzeleckiej (karabin, pistolet) 
2. Indywidualnie –  rzut granatem  
3. Indywidualnie – w trójboju obronnym 
4. Zespołowo – na podstawie łącznej ilości uzyskanych punktów klasyfikacyjnych w 

każdej konkurencji 
5. Pojedynek strzelecki – wystąpi sześć najlepszych drużyn – po trzech konkurencjach – 

karabin, pistolet, rzut granatem 
 
WYRÓŻNIENIA: 

Za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji indywidualnej: 
- konkurencje: karabin, pistolet, rzut granatem – medal i dyplom 
- konkurencja: trójbój obronny – medal i dyplom 
- pojedynek strzelecki – medal i dyplom 
- zespołowo: za zajęcie miejsc I – III w klasyfikacji drużynowej – puchar i dyplom 
- dla wszystkich drużyn – dyplom uczestnictwa 
  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 
Kierownicy zespołu odpowiadają za przewóz broni oraz amunicji i przechowywanie jej na 
strzelnicy poza linią ognia. Zawodnicy zobowiązani są bezwzględnego przestrzegania 
„Regulaminu Strzelnicy” i zasad bezpieczeństwa. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów 
2. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo uzasadnionych zmian w Regulaminie 

zawodów – interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 
zawodów – o zmianach kierownicy zespołów będą informowani na bieżąco 

3. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt 
4. Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa  w zawodach w stroju podobnym do munduru 

polowego 
5. Wszelkie dodatkowe informacje organizacyjno-regulaminowe można uzyskać: 

p. Szymon DADACZYŃSKI tel. 516057797, 696862340 
 

ZGŁOSZENIA: 
Imienny wykaz zawodników należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 
27 września 2018 r. (czwartek) do godz. 15.00 na adres:  
- BDZW LOK we Wrocławiu, Świdnicka 28 – tel. 516057796  
  email: wroclok@gmail.com  
- Zarząd Rejonowy LOK Jelenia Góra – p. Szymon DADACZYŃSKI tel. 516057797, 
696862340 
- opłata startowa – płatna przed zawodami – 35 zł od zawodnika. 
 
 
      ORGANIZATOR 


