
            

         

                                                            INFORMATOR  
         DO  WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW STRZELECKICH KS ”KASZTELAN”                             

     LOK  W RZESZOWIE – 2022” 
          V Runda Ligi strzeleckiej KS Kasztelan LOK Rzeszów.  

 
 

1.  CEL  ZAWODÓW : 
 

    > Krzewienie idei strzelectwa sportowego wśród członków KS ”Kasztelan” LOK, 
    > Podnoszenie poziomu sprawności obronnej , inspirować członków Klubu do aktywnej działalności    
       społecznej w swoich środowiskach oraz kształtować i krzewić wiedzę obronną w społeczeństwie. 
    > Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie PZSS, 
    > Potwierdzanie startów do przedłużenia ważności licencji zawodniczej na 2023 rok. 
    > Wyłonienie Mistrzów w konkurencjach strzeleckich w dyscyplinie strzeleckiej pistolet, karabin i strzelba  
       gładkolufowa na 2022 rok. 
 
2.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 

    > 21 sierpnia 2022r. godz. 8.00,  strzelnica PZŁ w Borze k/Głogowa Młp. 
    > oś pistoletowa 
    > oś przeloty 
    > oś myśliwska lub oś na kręgu 
 
3.  ORGANIZATOR ZAWODÓW : 
   
    > Zarząd Klubu Strzeleckiego ”Kasztelan” LOK w Rzeszowie,  
    > Zarząd Rejonowy LOK w Rzeszowie, 
    > Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie. 
     
4.  KONKURENCJE :  KATEGORIA OPEN 
 
   > Pistolet sportowy 30 strzałów – część dokładna (Psp 30 cz. dokł.) 
      - 5 strzałów próbnych – czas 5’ i 30 strzałów ocenianych (po 15 strzałów do jednej tarczy – czas 15 minut)                                      
   > Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów – część dokładna (Pcz 30 cz. dokł.) 
      - 5 strzałów próbnych – czas 5’ i 30 strzałów ocenianych (po 15 strzałów do jednej tarczy – czas 15 minut)                                                                        
  > Karabin dowolny 20 strzałów leżąc – (Kdw 20L), 5 strzałów próbnych – czas 5’ i 20 strzałów ocenianych,              
                                                                                              czas 20 min.(po 10 strzałów do jednej tarczy) 
  > Strzelba gładko lufowa – (Trap 20) – 5 strzałów próbnych + 20 strzałów ocenianych do rzutek                                                                                           
                                                                        (1 strzał trafiony-1 pkt.), stanowisko nr 3.                                                                                                                                            
                                         lub (SKEET 20) – 5 strzałów próbnych + 20 strzałów ocenianych do rzutek                                                                                           
                                                                        (1 strzał trafiony-1 pkt.), stanowisko nr 7.   
 
 
                                                                                                                                                                     



 
5.  KLASYFIKACJA  INDYWIDUALNA 
� Klasyfikacja zawodników w każdej konkurencji strzeleckiej zgodnie z klasyfikacją Polskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego i wytycznymi we współzawodnictwie sportowym Ligi Obrony Kraju z 30 marca 
2022r. Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 16 w każdej konkurencji strzeleckiej otrzymują punkty 
klasyfikacyjne i tak : za I miejsce – 18 pkt., II miejsce – 16 pkt, III miejsce – 14 pkt, IV miejsce 13 pkt. itd. 

� Natomiast w dodatkowej klasyfikacji wieloboju strzeleckim klasyfikowanych będzie pierwsza 16 
zawodników zliczając punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach. 
Punkty z każdej rundy będą sumowane przez VIII rund i wyłonią najlepszą 10 zawodników w danej 
konkurencji strzeleckiej sezonu 2022 roku. 
 

6.  SPRAWY RÓŻNE: 
• Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz znane są mu   
   przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy i w strzelectwie sportowym, że stan zdrowia   
   umożliwia mu bezpieczne uczestnictwo w zawodach.                                                                                                                              
• Broń na terenie strzelnicy można wyjmować tylko na stanowisku strzeleckim lub w miejscach do tego   
   przeznaczonych tylko za zgodą prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki, w innym przypadku broń nosi    
   się rozładowaną w futerałach, pokrowcach itp.                                                                                  
   • Sędziowie sędziujący na zawodach mogą brać udział w konkurencjach i ich wyniki liczone są do klasyfikacji o   
   ile posiadają ważną licencję zawodniczą PZSS na 2022 rok. 
• Zawody są uwzględnione w kalendarzu WZSS (są zaliczane do przedłużenia licencji zawodniczej PZSS na   
   kolejny 2023 rok).  
 Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem strzelnicy. 
 > Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika,            
     ważne licencje zawodnicze PZSS na 2022 rok uprawniające do udziału we współzawodnictwie w sporcie  
     Strzeleckim. Interpretacja obowiązuje wszystkich zawodników Klubu Strzeleckiego Kasztelan LOK oraz   
     Klubów strzeleckich zrzeszonych w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. 
 >  REJESTRACJA ZAWODNIKÓW  - rejestracja zawodników będzie prowadzona od dnia  16 sierpnia 2022r                       
     od godz. 8.00  do dnia 19 sierpnia 2022r do godz. 13.00 ( limit na konkurencję pistolet jest do  90     
     zawodników, natomiast konkurencja karabin i strzelba do 70 zawodników) dla członków KS Kasztelan LOK,  
     którzy posiadają aktualną na dzień zawodów ważną licencje zawodniczą. Natomiast dla pozostałych  
     członków klubu Kasztelan LOK i zawodników innych klubów rejestracja będzie od dnia 19 sierpnia 2022                     
     od godz. 13.00  przy wolnych jeszcze miejscach                                                                                                                 
  – Zgłoszenia będzie przyjmował Arkadiusz Stanisławski-Kloc SMS nr tel. 785 262 745, po zarejestrowaniu  
      odeśle SMS informację gdzie poda nr zmiany i stanowisko rozpoczęcia konkurencji.                                                         
     Zawody rozpoczną się od godz. 8.00 w dniu 21 sierpnia 2022r dla tych zawodników którzy zarejestrują się w  
     pierwszej kolejności, przy każdej zmianie będzie udzielany instruktaż dotyczący bezpieczeństwa na osi  
     strzeleckiej. Zawodnicy  po wykonaniu strzelania na osi pistoletowej przechodzą na  oś karabinową ( może  
     strzelać 6 osób) i ewentualnie na oś trapa ( 1 osoba) 
 >  STARTOWE w zawodach zgodnie z uchwałą  Zarządu KS Kasztelan LOK w Rzeszowie z dnia 07.04.2022r.  
     wynosi 20,00 zł od konkurencji strzeleckiej dla członków KS Kasztelan LOK Rzeszów.     
     Wymieniona opłata startowego dotyczy tych członków Klubu, którzy posiadają ważną licencję zawodniczą  
     PZSS na 2022 r. lub ewentualnie złożyli wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji na 2022r. przed  
     terminem zawodów i mają opłaconą składkę członkowską za 2022r., również ta opłata dotyczy nowo  
     przyjętych kandydatów w tym roku.  
>  UWAGA :  
      Przy rejestracji i pobierania metryk obowiązkowo należy przedstawić ważna licencję zawodniczą na 2022r. 
      Natomiast zawodnicy nie spełniający w/wymienionych wymogów oraz z innych klubów opłacają startowe 
      w zawodach za jedną konkurencję strzelecką w kwocie 50,00 zł. dla juniorów młodszych a 70,00 zł dla  
      juniorów i seniorów zgodnie z tabelą opłat na podstawie uchwał Zarządu PZSS obowiązujących od 01  
      stycznia 2022 roku 



>    Zawodnicy bez ważnej licencji na 2022 rok mogą być dopuszczeni do zawodów i klasyfikowani są poza  
      konkurencją (PK) we współzawodnictwie sportowym klubowym i w klasyfikacji ogólnej konkurencji na   
      danych zawodach. 
>    Zawodnicy posiadający broń prywatną do celów sportowych  zabezpieczają we własnym zakresie  
      amunicję do niej.  Natomiast dla zawodników klubowych nie posiadających broni organizator zabezpiecza  
      broń i amunicję klubową. Koszty amunicji do każdej konkurencji  i rzutek czyli strzałowego zawodnicy  
      pokrywają z własnych środków.  
 >   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni na                      
      strzelnicy przed zawodami. Zawodnicy powinni używać słuchawek i okularów ochronnych. 
      Zabrania się korzystania przez zawodników ochraniaczy słuchu aktywnych oraz komórek jako stoperów.                                                                                                        
      Znowelizowane regulaminy i przepisy udostępnione są na stronie internetowej PZSS i ISSF. 
� Przed przystąpieniem do konkurencji strzeleckiej każdy nowy zawodnik musi wypełnić Oświadczenie w 

sprawie ochrony danych osobowych. 
� UWAGA : Informacje, regulaminy i komunikaty do wglądu na stronie LOK – Rzeszów, zakładka Klub 

Kasztelan 2022 oraz na nowej stronie klubu : www.klubkasztelan.pl 
� Klub posiada nowe konto wpłat składek członkowskich i wpisowego do klubu: 

28 1240 4764 1111 0000 4863 7996  w tytule należy wpisać  Imię i Nazwisko oraz nazwę klubu 
czyli : KS”KASZTELAN” LOK Rzeszów, składka członkowska na 2022r.                                                

                
�  adres do korespondencji : Sekretarz Klubu :  szumaj@interia.pl. 

 
                                                                  

                                                                                                                             ORGANIZATOR 
                                                                                                       ZARZĄD  KS ”KASZTELAN” LOK RZESZÓW 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                    Prezes                                                                                
                                                                                                                          Krzysztof Kawalec 


