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REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

„MEMORIAŁ POGROMCÓW ENIGMY” 
Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju 

„COMMANDO” Luboń 
 

I. CEL ZAWODÓW 
- Popularyzacja sportu strzeleckiego, sprawdzenie umiejętności strzeleckich.  
- Możliwość wykonania wymaganych do licencji strzelań z pistoletu, karabinu i strzelby gładkolufowej. 
- Integracja środowiska strzeleckiego.  
- Współzawodnictwo zawodników w sezonie 2021.  
- Wyłonienie najlepszych zawodników mistrzostw.  
II. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
- Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „COMMANDO” Luboń.  
- www.commandolubon.pl;    email: kzrlok@commandolubon.pl 
- Kierownik zawodów: Maciej Pawłowski; tel.: +48 609403706. 
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
-17 października 2021 r., w godz. 900 do 1500 
- Strzelnica LOK Karczemka - Ludwina k. Pleszewa; 63-300 Ludwina.  
IV. PROGRAM ZAWODÓW 
1. Pistolet centralnego zapłonu (Pcz) 
- Cel – Tarcza TS-4. 
- Odległość 25m, dopuszcza się strzelanie oburącz.  
- Broń – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kal. od 7.62 do 9.65mm (od .30 do .38)  
- 13 strzałów, oceniane 10 najlepszych. 
- Czas konkurencji 13 min.  
2. Pistolet sportowy (Psp) 
- Cel – Tarcza TS-4. 
- Odległość 25m, strzelanie z jednej ręki. 
- Broń – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu kalibru 5.6mm (.22 LR) 
- 13 strzałów, oceniane 10 najlepszych. 
- Czas konkurencji 13 min.  
3. Pistolet dowolny (Pdw) 
- Cel – Tarcza TS-4. 
- Odległość 50m, mechaniczne przyrządy celownicze, strzelanie z jednej ręki. 
- Broń - pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu o kal. 5.6mm (.22 LR) ładowany pojedynczo. 
- 13 strzałów, oceniane 10 najlepszych. 
- Czas konkurencji 13 min.  
4. Pistolet dynamiczny (Pdn) 
- Cele reaktywne 10 szt., 
- Broń - pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kal. od 7.62 do 11.43mm (od .30 do .45). 
- Przed startem broń i amunicja na stoliku, pistolety rozładowane – amunicja w magazynku/ach obok, 

dopuszcza się start z załadowanym i zabezpieczonym rewolwerem na stoliku. 
- Maksymalna ilość amunicji 12 szt., maksymalny czas konkurencji: 1 min. 
- Ocena konkurencji: C - obrócone/przewrócone cele, T - czas, wynik = C/T. 
5. Karabin dowolny leżąc (Kdw L) 
- Cel – Tarcza TS-2. 
- Odległość 50m, mechaniczne przyrządy celownicze, postawa leżąca. 
- Broń - dowolny karabin bocznego zapłonu o kal. 5.6mm (.22 LR). 
- 13 strzałów, 10 strzałów ocenianych. 
- Czas konkurencji 13 min.  
6. Karabin standardowy leżąc (Kst L) 
- Cel – Tarcza NT 23P. 
- Odległość 100m, mechaniczne przyrządy celownicze, postawa leżąca. 
- Broń - karabin centralnego zapłonu o kal. do 8mm.  
- 13 strzałów, 10 strzałów ocenianych. 
- Czas konkurencji 13 min.  
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7. Strzelba dynamiczna standard (Strz. St.) 
- Cel – cele reaktywne 5 szt. 
- Odległość od 7 do 15 metrów. 
- Broń - strzelba gładkolufowa pump-action, mechaniczne przyrządy celownicze, 
- Maksymalna ilość amunicji 6 szt., maksymalny czas konkurencji: 1 min. 
- Ocena konkurencji: C - strącone/przewrócone cele, T - czas, wynik = C/T. 
8. Pistolet i Strzelba dynamiczna (2-Gun) 
- Cel – cele reaktywne 11 szt. 
- Odległość od 10 do 20 metrów, mechaniczne przyrządy celownicze. 
- Broń - pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kal. od 7.62 do 11.43mm (od .30 do .45) oraz 

dowolna strzelba gładkolufowa.  
- Maksymalna ilość amunicji 14 szt., maksymalny czas konkurencji: 2 min. 
- Dyskwalifikacja za pozostawienie nierozładowanej broni. 
- Ocena konkurencji: C - strącone/przewrócone cele, T - czas, wynik = C/T. 
V. UCZESTNICTWO 
- Członkowie klubów posiadający aktualne licencje.  
- Wszyscy sympatycy i fani strzelectwa w klasyfikacji wyników OPEN. 
VI. PUNKTACJA 
- Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.  
VII. NAGRODY 
- Indywidualne za miejsca I –III w każdej konkurencji, puchary, medale i dyplomy. 
VIII. ZGŁOSZENIA 
- W dniu zawodów na strzelnicy w sekretariacie zawodów.  
IX. KOSZTY UCZESTNICTWA 
- Startowe 30 zł za jedną konkurencję.  
X. SPRAWY RÓŻNE 
- broń i amunicja własna, 
- dla osób nie posiadających własnej broni i amunicji, możliwość odpłatnego strzelania zapewnia 

organizator, 
- zawody rozpoczynają się o godzinie 900, zgłoszenia do godz. 1200, zawodników obowiązują przepisy 

PZSS, przepisy bezpieczeństwa i regulamin strzelnicy oraz wpis do książki/rejestru pobytu na 
strzelnicy,  

- wszystkie konkurencje rozgrywane będą w klasyfikacji „Open”,  
- w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy PZSS, 
- zawody są ujęte w kalendarzu WZSS, 
- dopuszcza się udział w zawodach w stroju dowolnym, 
- zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora i zatwierdzeni przez Kolegium Sędziów 

WZSS,  
- z zawodów sporządzony zostanie komunikat z rezultatami i uzyskanymi wynikami, zawierający 

protokoły z przeprowadzonych konkurencji, podpisane przez Przewodniczącego Komisji 
Klasyfikacyjnej, Sędziego Głównego Zawodów i Obserwatora WZSS,  

- organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie w przypadkach od niego 
niezależnych. O ewentualnych zmianach, zawodnicy będą poinformowani przed rozpoczęciem 
zawodów,  

- zgodnie z zaleceniem w okresie pandemii obowiązują obostrzenia sanitarne, każdy zawodnik musi 
zapewnić sobie ochronę wzroku i słuchu we własnym zakresie, 

- zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów  
i ogłoszenia wyników, wyrażenie zgody na zamieszczanie przez organizatora 
danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, 
internetowych oraz w formie drukowanej. 

 
Zarząd KŻR LOK „COMMANDO” Luboń 


