ZAŁĄCZNIK C – Regulamin Zawodów (stan na 10 lipca 2021 r.)
STRZELECTWO SPORTOWE: Otwarte Mistrzostwa LOK Młodzików, Juniorów i Seniorów
(Tarnów, 27-29.08. 2021 r.)

Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju
Dział Sportów Obronnych
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa
Tel/Fax. 22 849-35-95

Regulamin
Otwartych Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich
Młodzików, Juniorów i Seniorów - Mistrzostw Ligi Obrony Kraju
w strzelectwie sportowym zaplanowanych w terminie 27-29 sierpnia
2021 roku w Tarnowie.

1. Cel zawodów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,
umożliwienie sportowej rywalizacji,
sprawdzenie jakości poziomu wyszkolenia dziewcząt i chłopców oraz starszych
członków stowarzyszenia 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

•

Kontakt z Organizatorem:
tel. 508-065-895
e-mail: lokbmzwzawody@gmail.com
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Biuro zawodów na strzelnicy w Tarnowie jest czynne od godz. 12 w dniu 26.08.2021 do
godz. 18 w dniu 29.08.2021 r.
W dniach 27-29.06.2021 r. biuro zawodów jest czynne na strzelnicy od godz. 6:30.

3. Termin i miejsce zawodów
•

przyjazd zawodników: 26.08. 2021 (czwartek) od godziny 12:00

•

zakończenie zawodów: 29.08. 2021 (niedziela) ok. godz. 15:30 -16:30

•

strzelnica: TOSiSS LOK, Tarnów ul. Krzyska 17,

4. Program zawodów (ogólny harmonogram strzelań):
PROGRAM MISTRZOSTW
•

26.08. 2021 r. (czwartek)
od godz. 12:00 przyjazd ekip:
bieżąca informacja o zawodach, aktualizacja danych, wydawanie numerów
startowych, dostęp do stanowisk kontroli broni i wyposażenia.
godz. 19:00 – Konferencja techniczna.

•

•

•

27.08. 2021 r. (piątek)
godz. 7:45-21:45 – konkurencje strzelań pneumatycznych (Kpn 60);
godz. 8:45-16:00 – konkurencje strzelań kulowych (25 m);
godz. 8:30-17:55 – konkurencje strzelań kulowych (50 m).
28.08. 2021 r. (sobota)
godz. 7:45-21:45 – konkurencje strzelań pneumatycznych (Ppn 60);
godz. 7:45-17:30 – konkurencje strzelań kulowych (25 m);
godz. 7:45-18:45 – konkurencje strzelań kulowych (50 m).
29.08. 2021 r. (niedziela)
godz. 7:30-16:50 – konkurencje strzelań pneumatycznych (Kpn 40, Ppn 40);
godz. 7:45 -16:30- konkurencje strzelań kulowych (25 m);
godz. 7:30 -17:00 konkurencji strzelań kulowych (50 m);
ok. godz. 16:15 – 16:30 początek uroczystego zakończenie zawodów.

W zależności od ilości zgłoszeń i związaną z tym przepustowością strzelnicy
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian (korekt) w programie strzelań.
WYKAZ KONKURENCJI:
•
seniorzy (od 21 lat – liczy się rok urodzenia):
Kpn 60, Kdw 60 l., Kdw 3x20, Ppn 60, Pst 3x20, Pdw 60, Pcz 30d, Psp 30d OPEN⃰
•

seniorki (od 21 lat – liczy się rok urodzenia):
Kpn 60, Kdw 60 l., Kdw 3x20, Ppn 60, Psp 30+30; Psp 30d OPEN⃰⃰

•

juniorzy oraz juniorzy młodsi (od 16 do 20 lat – liczy się rok urodzenia):

Kpn 60, Kdw 60 l. Kdw 3 x 20, Ppn 60 , Pdw 60
Wyjątek w strzelaniach do punktacji generalnej zawodów:
Juniorzy (18-20 lat) strzelają konkurencję: Pst 3 x 20
Juniorzy młodsi (16-17 lat) strzelają konkurencję: Psp 30+30
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•

juniorki oraz juniorki młodsze (od 16 do 20 lat – liczy się rok urodzenia):

Kpn 60, Kdw 60 l., Kdw 3x20, Ppn 60, Psp 30+30
•

młodzicy (do 15 lat – liczy się rok urodzenia):
Kpn 40, Ksp 40 l., Ksp 3x20, Ppn 40, Psp 30+30; Pdw 40⃰

•

młodziczki (do 15 lat – liczy się rok urodzenia):
Kpn 40, Ksp 40 l., Ksp 3x20, Ppn 40, Psp 30+30

Konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISSF, PZSS oraz regulaminem zawodów. Klasyfikacja
zgodnie z regulaminem zawodów oraz wytycznymi ZG LOK.
Konkurencje: Pdw 40⃰ oraz Psp 30d OPEN⃰⃰ nie są wliczane do punktacji zawodów.

⃰ konkurencje nie zaliczane do punktacji klubów i województw (punktacja
generalna zawodów). Więcej w punkcie 6 – poniżej.

5. Uczestnictwo
•

w zawodach ogólnopolskich mogą uczestniczyć zawodnicy ze wszystkich klubów
startujący we właściwych wiekowo kategoriach seniorów, juniorów (wraz z juniorami
młodszymi, którzy rywalizują z juniorami w tej samej konkurencji) i młodzików.

•

zawodnicy uczestniczący w zawodach powinni posiadać aktualną licencję PZSS
/ równorzędną / oraz ważne badania lekarskie (w zakresie wymaganym przez PZSS
na zawodach kalendarza centralnego w stosunku do poszczególnych kategorii
wiekowych zawodników),

•

zawodnicy, którzy nie są zrzeszeni w klubach posiadających licencję PZSS, powinni
posiadać aktualną legitymację członkowską LOK oraz ważne badania lekarskie,

•

udział w zawodach jest jednoznaczny ze złożeniem przez zawodnika świadomej
deklaracji (oświadczenie) o znajomości przepisów bezpieczeństwa z obchodzenia się
z bronią oraz bezpiecznego zachowania się na strzelnicy wraz z zapoznaniem się z
regulaminem strzelnicy,

•

podczas zawodów i przebywania na obiektach uczestników obowiązują aktualne
przepisy sanitarne, a w szczególności wprowadzone w zakresie stanu epidemii.

6. Klasyfikacja (niezależnie od ilości startujących w poszczególnych
konkurencjach i kategoriach)
•

klasyfikacja indywidualna dla każdego startującego zawodnika: w każdej
konkurencji dla kategorii wiekowej, w której startuje zawodnik (zgodnie z
regulaminem tych zawodów) na podstawie uzyskanych wyników i zdobytych
punktów;

•

junior młodszy klasyfikowany jest razem z juniorem;

•

Juniorzy (18-20 lat) strzelają konkurencję: Pst 3 x 20

•

Juniorzy młodsi (16-17 lat) strzelają konkurencję: Psp 30+30

•

Juniorzy młodsi/Juniorki młodsze rywalizują w konkurencjach właściwych dla Kdw

•

juniorka młodsza klasyfikowana jest razem z juniorką;
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•

klasyfikacja klubowa: suma punktów za zajęte miejsca w klasyfikacji indywidualnej
poszczególnych konkurencji dla kategorii wiekowej w której startuje zawodnik
(dotyczy tylko zawodników Ligi Obrony Kraju) ze wszystkich konkurencji
zaliczanych do punktacji zawodów i są ujęte według następujących zasad:
zawodnicy (dotyczy tylko zawodników Ligi Obrony Kraju), którzy otrzymują za
zajęte miejsca w danej konkurencji przewidzianej Regulaminem zawodów
następującą ilość punktów:

Miejsce

Punkty

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

- zawodnicy z dalszymi lokatami nie punktują.
•

klasyfikacja wojewódzka: suma punktów 3 najlepszych zawodników z Ligi Obrony
Kraju w danej konkurencji z każdego województwa (3 najlepsi reprezentanci
klubów z danego województwa) punktacja dla każdej konkurencji naliczana jest
według następujących zasad:
- każdy zawodnik reprezentujący LOK w poszczególnych konkurencjach (ujętych
punktacją zgodnie z Regulaminem Zawodów) otrzymuje odpowiednio za zajęte
miejsce następującą ilość punktów:

Miejsce

Punkty

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
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XII
XIII
XIV
XV
XVI

5
4
3
2
1

- zawodnicy z dalszymi lokatami nie punktują.
W przypadku uzyskania przez kilka zespołów LOK tej samej ilości punktów, o zajętym
miejscu w klasyfikacji zespołowej decydować będzie większa ilość punktowanych miejsc
(I , II , III... itd.) w klasyfikacji indywidualnej.
Punkty do klasyfikacji generalnej zawodów zdobywane są w trzech kategoriach wiekowych:
senior
junior
młodzik
W kategorii juniorów (juniorek) dopuszczono do rywalizacji zawodników w kategorii juniora
młodszego (juniorki młodszej) - punkty zdobyte przez zawodników LOK w klasyfikacji
województw przyznawane są według faktycznie zajętych miejsc niezależnie od tego czy
uzyskał je junior/juniorka czy też junior młodszy/juniorka młodsza. Ta reguła obowiązuje
zarówno w punktacji klubowej jak i województw. Do klasyfikacji województw zaliczane będą
tylko kluby: Ligi Obrony Kraju, UKS-y oraz TKKF-y.
Analogicznie: nagrody (dyplomy, medale) za uzyskanie miejsc 1-3 (niezależnie od
przynależności klubowej zawodnika) przyznawane są tylko w tych trzech wymienionych
powyżej kategoriach wiekowych.
[Konkurencja Psp 30d OPEN (kobiety i mężczyźni) oraz Pdw 40 młodzików nie są
zaliczane do punktacji generalnej LOK klubów i województw]
W konkurencji Psp 30 d OPEN i Pdw 40 młodzików (musi startować minimum 5
zawodników) zawodnicy otrzymują za zajęcie miejsc I-III puchar, medal i dyplom.
Prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu zawodów oraz innych spraw nie ujętych w
przepisach ISSF/PZSS przysługuje w zakresie swoich kompetencji: ORGANIZATOROWI i
JURY ZAWODÓW (lub jeśli jest powołane - JURY D’APPEAL). Decyzje podjęte w tym trybie
są ostateczne.

7. Nagrody
•

indywidualnie – niezależnie od przynależności klubowej zawodnika: w każdej
konkurencji i stosownie do kategorii wiekowej w której startuje zawodnik (zgodnie z
regulaminem tych zawodów) za zdobycie indywidualnie: I-III miejsca medale, dyplomy.
Za I miejsce przyznano dodatkowo nagrody rzeczowe w każdej konkurencji objętej
punktacją generalną zawodów. Organizator zastrzega sobie inny podział nagród
rzeczowych.

•

kluby LOK: (punktacja łączna za wszystkie konkurencje w trzech kategoriach
wiekowych); za zdobycie I-III miejsca puchary i dyplomy, za zdobycie IV-VI miejsca
dyplomy,
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•

województwa: (punktacja klubów LOK z danego województwa łącznie za wszystkie
konkurencje w trzech kategoriach wiekowych); za zdobycie I-III miejsca puchary i
dyplomy, za zdobycie IV-VI miejsca dyplomy.

8. Zgłoszenia
•

zgłoszenia przyjmowane są tylko w formie elektronicznej pod adresem:

lokbmzwzawody@gmail.com
•

inny kontakt z Organizatorem:
tel. 508-065-895

•

Strzelnica w Tarnowie:
tel. 508-065-862
e-mail: tkslok.tarnow@gmail.com

•

wszystkie dane niezbędne do przyjęcia zgłoszenia należy przesłać na załączonych
formularzach (załączniki: A. zgłoszenie szczegółowe, B. zgłoszenie zapotrzebowania
na wyżywienie na strzelnicy) w wersji edytowalnej Word, Excel (nie pdf. !!!) do dnia:

20.08. 2021 r. (piątek).
•

potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że Organizator dysponuje miejscami
dla zgłoszonych zawodników celem umożliwienia im startu w zawodach
(i w poszczególnych konkurencjach) oraz wskazuje dane do przelewu opłat za
startowe. Potwierdzenie dokonania przelewu za startowe należy przesłać w wersji
elektronicznej na adres e-mail Organizatora: lokbmzwzawody@gmail.com

•

O ilości dostępnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

•

W konkurencjach strzelań pneumatycznych (Kpn/Ppn) ostatnia zmiana jest zmianą
rezerwową, a pierwsza zmiana i kolejne obsadzana jest według zapotrzebowania
wynikającego ze zgłoszeń na podstawie kolejności ich wpływu.

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w zgłoszeniu do
zawodów – za błędy w zgłoszeniu odpowiada Zgłaszający.

•

Organizator zastrzega sobie możliwość swobodnego ograniczenia ilości osób
reprezentujących dany klubu - wynikającą z przyczyn organizacyjnych lub
obwiązujących przepisów albo aktualnej sytuacji sanitarnej.

•

Odwołanie zawodnika bez obowiązku wpłacenia opłaty startowej może nastąpić
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Po tym terminie będzie obowiązywało
50% opłaty startowej za każdą konkurencję, w której zawodnik był zgłoszony.

9. Koszty uczestnictwa
•

opłaty: 50,- zł (BRUTTO) za start 1 zawodnika w 1 konkurencji (jeden osobostart),

•

startowe wpłacane jest wyłącznie przelewem z obowiązkową adnotacją na konto
wskazane przez Organizatora: konto BMZW LOK nr
76 1240 4722 1111 0000 4850 5585 po potwierdzeniu przyjęcia
zgłoszenia. Adnotacja w przelewie (tytułem) ma zawierać wskazaną formę:

Mistrzostwa LOK, nazwę klubu, miasto oraz ilość osobostartów.
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Przelew na konto: TERMINY
konto BMZW LOK nr 76 1240 4722 1111 0000 4850 5585 po potwierdzeniu przyjęcia
zgłoszenia należy dokonać przelewu do dnia 23 sierpnia 2021 r. - poniedziałek (osoby
indywidualne po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia należy dokonać przelewu do dnia 25
sierpnia 2021 r. - środa lub w sposób oraz w terminie uzgodnionym z organizatorem zawodów).
•

Kluby LOK będą obciążane notami księgowymi na poszczególne Biura
Zarządów Wojewódzkich Ligi Obrony Kraju.

•

inny rodzaj wpłat tytułem startowego możliwy jest tylko w wyjątkowych
przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem.

•

w opłatach za wyżywienie lub noclegi Organizator nie pośredniczy.

•

zakwaterowanie: we własnym zakresie, (bieżące ceny noclegów w Tarnowie
kształtują się na poziomie od 40,- zł za dobę od osoby),

•

wyżywienie: we własnym zakresie; istnieje możliwość zamówienia całodziennego
wyżywienia na strzelnicy w cenie od 40,- zł dziennie za posiłki (śniadanie, obiad,
kolacja),

•

dojazd: we własnym zakresie,

•

zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji dopuszczonej przepisami ISSF i PZSS.

•

koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz startowe pokrywają organizacje
zgłaszające lub zawodnicy (na koszt własny);

10. SĘDZIOWIE:
•
•

•

•

Na wniosek Organizatora: Delegata Technicznego deleguje Kolegium Sędziów
PZSS oraz zatwierdza podany przez Organizatora skład sędziów funkcyjnych.
Sędziów funkcyjnych oraz pozostałych - posiadających ważne licencje sędziego
PZSS zaprasza bezpośrednio Organizator; wyznaczając im stosowne do
posiadanych kompetencji stanowisko pracy – podając to do wiadomości lokalnego
Kolegium Sędziów WZSS (MZSS).
Pozostali sędziowie pragnący na zasadach wolontariatu oraz na własny koszt brać
udział w tych zawodach (staż sędziowski, praktyka) proszeni są o bezpośredni
kontakt z Organizatorem celem przydziału stanowisk sędziowskich (praktykanci) oraz
dopasowania harmonogramu pobytu sędziego na zawodach w stosunku do potrzeb i
możliwości Organizatora. Sędzia zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy
(i przesłać w formie elektronicznej do Organizatora), podając niezbędne dane –
załącznik F (po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia sędziego przez Organizatora).
Zawody Centralnego kalendarza PZSS z udziałem Delegata Technicznego PZSS:
udział sędziego w tych zawodach jest punktowany za 2 punkty w jego karcie pracy
(w zależności od klasy sędziowskiej może podlegać także ocenie w skali 1-3).

11. Sprawy różne:
•

sprawy nie ujęte szczegółowo w niniejszym Regulaminie Zawodów
[Załącznik do Informatora Zawodów: C - REGULAMIN ZAWODÓW] zostały zawarte w
następujących dokumentach:

•

Informator Zawodów;

•

Program Zawodów
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[Załącznik E - PROGRAM ZAWODÓW];
pozostałe formularze druków:

•

[ Załącznik A - SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW];

•

[ Załącznik B - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ILOŚCI ZAWODNIKÓW];

•

[Załącznik D - FORMULARZ ZAMÓWIENIA WYŻYWIENIA DLA CZŁONKÓW EKIPY].

•

[ Załącznik F - ZGŁOSZENIE SĘDZIEGO PZSS DO ZAWODÓW – STAŻ SĘDZIOWSKI,
PRAKTYKA];

•

zawody zostaną przeprowadzono na podstawie przepisów ISSF i PZSS oraz zgodnie
z regulaminem zawodów,

•

wszystkie konkurencje pneumatyczne zostaną rozegrane na tarczach elektronicznych
SIUS (dotyczy strzelnicy LOK w Tarnowie),

•

podczas zawodów broń i wyposażenie zawodnika podlega kontroli zgodności z
wymogami ISSF/PZSS przez sekcję kontroli broni i wyposażenia; Organizator
zapewni stanowiska kontroli sprzętu i wyposażenia do dyspozycji zawodników przed
rozpoczęciem konkurencji. W wytypowanych konkurencjach przeprowadzone
zostaną losowe rekontrole zawodników na stanowisku strzeleckim po zakończeniu
danej zmiany lub w punkcie kontroli broni i wyposażenia (jeżeli zakres rekontroli tego
wymaga).

•

Organizator zapewni bezpłatnie dozorowane stanowisko do ładowania butli
zasilających Kpn/Ppn sprężonym powietrzem w zakresie 200-300 bar oraz do
ładowanie butli zasilających CO2 (zawodnicy powinni posiadać sprawne reduktory
dopasowane do typu używanej broni),

•

za zabezpieczenie broni i amunicji w czasie zawodów odpowiedzialni są kierownicy
zespołów i trenerzy lub indywidualni posiadacze broni.

•

istnieje możliwość bezpłatnego zdeponowania broni palnej oraz amunicji w
magazynie broni TOSiSS LOK Tarnów,

•

istnieje możliwość użyczenia niektórych rodzajów broni oraz sprzętu,

•

istnieje możliwość użyczenia niektórych rodzajów amunicji.

•

Podczas zawodów wszystkich obecnych na terenie obiektu obowiązują aktualne
przepisy sanitarne.

•

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Zawodów”.

•

OSTATECZNA WYKŁADNIA I INTERPRETACJA PRZEPISÓW SPORTOWYCH
ORAZ NINIEJSZEGO REGULAMINU ZAWODÓW NALEŻY (W ZAKRESIE
SPRAWOWANYCH KOMPETENCJI) DO ORGANIZATORA ZAWODÓW ORAZ
DO JURY ZAWODÓW.

Organizator wykonawczy:
BMZW LOK Kraków & TKS LOK Tarnów
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