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I. CEL ZAWODÓW
            1. Popularyzacja strzelectwa sportowego.
            2. Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe.
            3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach.

4. Promocja Dolnego Śląska i miasta Wrocławia.
5. Promocja Klubu Strzeleckiego LOK VIS Wrocław

II. MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW
        Zawody odbywać się będą (piątek)  19.02.2021 ,  30.04.2021 , 25.06.2021  ,
20.08.2021 ,  29.10.2021   
         Piątek od  godz. 1500 – 1800

         oraz  w   (sobota)    20.02.2021 ,01.05.2021 ,  26.06.2021 ,   21.08.2021 , 
30.10.2021 , 11.12.2021 
         Sobota  od godz. 900  do godz. 1300
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          III. ORGANIZATOR ZAWODÓW
         Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju VIS Wrocław  email: kslokvis@o2.pl

IV. UCZESTNICTWO
         W zawodach mogą uczestniczyć członkowie klubu VIS, oraz zawodnicy posiadający 
Patent Strzelecki, a także posiadający aktualną licencję PZSS. Oraz członkowie Klubów 
Strzeleckich .

V. ZGŁOSZENIA
Rejestracja zawodników tylko elektronicznie  email: kslokvis@o2.pl, lub telefonicznie pod 
numer 603-52-92-33   lub osobiście w dniu zawodów, pod warunkiem że będą wolne 
stanowiska strzeleckie. 
Z podaniem  nr licencji zawodniczej ,konkurencji zaznaczając z jakiej broni będzie strzelał 
własnej czy klubowej. Organizator prześle zawodnikom informacje o której godz. będzie 
strzelał . Spóźnienie wyklucza z udziału w zawodach poniesione koszty udziału nie będą 
zwracane .

VI. KONKURENCJE STRZELECKIE ROZGRYWANE W DNIU ZAWODÓW:
1. Gładka lufa  5 strzałów kula oś 25 m 
2. Gładka lufa szybka na czas 5 strzałów śrut oś 25 m
3. Psp10 +3 strzały próbne ,ocenianych 10 przestrzelin oś 25 m
4. Pcz10  +3 strzały próbne ,ocenianych 10 przestrzelin oś 25 m
5. Ksp 10  +3 strzały próbne , ocenianych 10 przestrzelin oś 25 m
6. Kcz 10  +3 strzały próbne , ocenianych 10 przestrzelin oś 25 m

Konkurencje karabin strzelane są z postawy stojącej 
Poz. 1 ,3 ,4 ,5 ,6  czas 10 min.
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VII. KLASYFIKACJE I REGULAMIN KONKURENCJI
1. Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu i regulaminu PZSS.
2. W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN.
3. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie.
4. Zawody zaliczane do przedłużenia licencji zawodniczej 

VIII. NAGRODY
         Dyplomy dla najlepszych zawodników

IX. OPŁATY
1.  Opłata startowa dla członków KS LOK VIS Wrocław pierwsza konkurencja 

20,00 zł. Każda następna konkurencja po 10,00  zł.
Zawodnicy z innych klubów opłata startowa 20,00 zł za każdą konkurencję.

2. Wpłaty należy dokonać na konto : 04 1050 1575 1000 0091 2510 2401 lub w dniu 
zawodów

X. INFORMACJE DODATKOWE
           1.  Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej.
           2. Organizator w miarę potrzeb i możliwości, dla uczestników zawodów może 
               udostępnić broń i amunicję do realizacji startu za dodatkową opłatą.

3. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie 
podejmuje organizator.

Zagrożenie COVID 19
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania nakazów, zakazów i wytycznych ustalonych przez Radę Ministrów w odpowied-
nich aktach prawnych.
W szczególności informujemy że:
a) na stanowisku strzeleckim mogą być obecne jedynie osoby funkcyjne i zawodnik wywołany 
przez sędziego,
b) obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego,
a) obowiązuje dezynfekcja rąk osób wchodzących na teren strzelnicy i wychodzących z obiektu,
a) należy korzystać jedynie ze swojego sprzętu i wyposażenia,
b) środki ochronne zawodnicy organizują we własnym zakresie.

Kierownik zawodów 
Prezes Klubu Strzeleckiego LOK VIS Wrocław 


