
 

 

 
Regulamin Ligi Pneumatycznej  

Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju  
Grot Białystok 

 
 

1. Cel zawodów: Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych strzelców spośród członków Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju               
GROT w Białymstoku, doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, popularyzacja strzelectwa, integracja             
członków Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju GROT w Białymstoku, sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego poprzez              
przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego w formie zawodów oraz budowanie szeroko pojętej kultury strzeleckiej. 

2. Organizator: Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju GROT Białystok 15-124 Białystok, ul. W. Lewandowskiego 5. 
3. Termin i miejsce zawodów: Zawody odbywają się podczas zajęć treningowych KS LOK Grot Białystok, zazwyczaj w poniedziałki i                  

środy. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, wydłużenia zawodów lub odwołania zawodów w             
poszczególnych tygodniach z przyczyn obiektywnych. Planowane miejsce zawodów: Białystok, ul. Lewandowskiego 5. Planowane             
rozpoczęcie o godz. 18.00 (poniedziałek), 18.30 (środa), planowane zakończenie zawodów godz. 19.30 (poniedziałek), 20.00              
(środa).  

4. Program zawodów 
Rozgrywane konkurencje: 
4.1. Pistolet pneumatyczny 20 strzałów – Ppn20 

○ odległość 10 m, kal. 4,5mm, postawa: stojąc, pistolet Łucznik wz 70, dopuszcza się start z własnym                
pistoletem tej marki ale nie zmienia to wysokości startowego, tarcza zgodna z przepisami ISSF 

○ 5 strzałów próbnych, czas 5 min., 20 strzałów ocenianych w dwóch seriach, łączny czas 20 min. 
4.2. Karabin pneumatyczny 20 strzałów pozycja stojąca – Kpn20 s 

○ odległość 10m, kal. 4,5mm, postawa: stojąc, karabin FWB300s lub HANNEL 601 dopuszcza się start z               
własnym karabinem tej marki, nie zmienia to jednak startowego, tarcza zgodna z przepisami ISSF. 

○ 5 strzałów próbnych czas 5 min,  + 20 strzałów ocenianych, czas łączny 20min. 
5. Uczestnictwo: W zawodach mogą brać udział osoby będące czynnymi członkami klubu LOK GROT Białystok. Każdy               

zawodnik może wziąć udział w każdej z konkurencji jeden raz podczas każdego z treningów na strzelnicy                
pneumatycznej. Aktualnie są to poniedziałki i środy. 

6. Klasyfikacja 
Klasyfikacja prowadzona jest w trybie:  
6.1. miesięcznym, czyli spośród wszystkich startów zawodnika w danym miesiącu wybierany jest najepszy wynik             

uwzględniany w klasyfikacji 
6.2. rocznym, czyli średnia z czterech najlepszych wyników danego zawodnika uwzględniana jest w klasyfikacji 

Klasyfikacja jest odrębna w poszczególnych konkurencjach strzeleckich. Klasyfikacja dla konkurencji jest prowadzona w             
przypadku wystartowania min. 6 zawodników. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Wyniki             
poszczególnych startów prezentowane będą na internetowej stronie klubu oraz ewentualnie na innych nośnikach takich              
jak tablica ogłoszeń w siedzibie LOK czy media społecznościowe. 

7. Nagrody: Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych konkurencjach mogą być przyznawane            
okolicznościowe upominki, medale, puchary, dyplomy lub nagrody rzeczowe. To samo dotyczy rocznej klasyfikacji             
generalnej. 

8. Zgłoszenia: Zawodnicy chcący wziąć udział w konkurencji zgłaszają się do prowadzącego strzelanie na wybranym              
treningu, na minimum 30 minut przed zakończeniem treningu.  

9. Startowe w zawodach 
Ppn10 – 10 zł.; Ksp10 s – 10zł. 

10. Ustalenia dodatkowe 
10.1. 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.  

10.2. Organizator zapewnia broń i amunicję na stanowisku w ramach startowego. 
10.3. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych               

podczas imprezy. 
10.4. Nieprzestrzeganie przez uczestnika zawodów zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS lub zasad określonych w            

niniejszym regulaminie spowoduje jego dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.  
10.5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów.  

 


