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1. Cel zawodów 
Celem cyklu Podlaskich Zawodów Strzeleckich jest wyłonienie najlepszych strzelców spośród          
biorących udział w zawodach oraz najlepszych strzelców KS LOK GROT w Białymstoku, doskonalenie             
umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, upowszechnianie i popularyzacja         
strzelectwa, sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego, eliminacje do Wojewódzkich Zawodów         
Klubów Żołnierzy Rezerwy, integracja członków KS LOK GROT w Białymstoku i całego środowiska             
strzeleckiego, upamiętnianie rocznic ważnych dla regionu lub kraju, upowszechnianie strzelectwa          
sportowego wśród mieszkańców Białegostoku. 

2. Organizator cyklu zawodów 
Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju, KS LOK GROT w Białymstoku, 15-124             
Białystok, ul. W. Lewandowskiego 5.  
partner: Firma "Hubertus" 15-680 Białystok, ul. Saturna 41.  

3. Termin i miejsce zawodów 
Zawody odbywają się zazwyczaj w pierwszą sobotę miesiąca od stycznia do grudnia. Organizator             
zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, wydłużenia zawodów lub odwołania zawodów w           
poszczególnych miesiącach z przyczyn obiektywnych. Dokładne terminy zawodów, informacja o          
zmianie podawane są na oficjalnej stronie www KS LOK GROT: grot.bialystok.pl. Planowane miejsce             
przeprowadzenia zawodów: Białystok, ul. Produkcyjnej 113. Planowane rozpoczęcie o godz.9:00,          
planowane zakończenie zawodów godz. 14.30. 

4. Program zawodów 
Konkurencje są podzielone na dwa rodzaje: (1) Konkurencje SPORTOWE - zgodne z przepisami ISSF,              
znormalizowane, powtarzalne, o ściśle określonej formie. Niektóre konkurencje mogą być rozgrywane           
nieregularnie, np. raz na kwartał. (2) Konkurencje WOJSKOWE - opracowywane dowolnie, w ramach             
możliwości danego obiektu oraz przy zachowaniu warunków absolutnego bezpieczeństwa;         
konkurencje mogą (nie muszą) być inne w danej dziedzinie za każdym razem. Konkurencje wojskowe              
charakteryzują się zmiennością warunków w kolejnych edycjach (odległość, rodzaj celu, wymogi dot.            
broni i amunicji, czasu).  
W trakcie zawodów mogą być rozegranie m.in. konkurencje strzeleckie: 
4.1. Pistolet sportowy część dokładna - Psp 10d 

● odległość 25 m, kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza zgodna z przepisami ISSF,  
● 5 strzałów próbnych, czas 3 min.,  
● 10 strzałów ocenianych w jednej serii, czas jednej serii 7 min 

4.2. Pistolet sportowy część dokładna - Psp 30d 
● odległość 25 m, kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza zgodna z przepisami ISSF,  
● 5 strzałów próbnych, czas 3 min.,  
● 30 strzałów ocenianych w jednej serii, czas jednej serii 20 min 

4.3. Pistolet standard - Pst 30 
● odległość 25 m, kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza zgodna z przepisami ISSF,  
● 5 strzałów próbnych, czas 150s 
● 30 strzałów ocenianych w trzech częściach po 10 strzałów. Każda część składa się z 2 serii po                 

5 strzałów. 
● część pierwsza - ograniczenie serii do czasu 150s  
● część druga - ograniczenie serii do czasu 20s 
● część trzecia - ograniczenie serii do czasu 10s 
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4.4. Karabin sportowy 10 strzałów pozycja stojąca - Ksp10 s 
● odległość 50 m, kal. .22 LR, tarcza zgodna z przepisami ISSF,  
● postawa: stojąc,  
● 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, czas łączny 12min., 

4.5. Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów część dokładna - Pcz10d 
● odległość 25 m, kaliber 7,62 – 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu  
● 5 strzałów próbnych, czas 3 min., 10 strzałów ocenianych, czas 7 min.,  
● tarcza zgodna z przepisami ISSF, 
● strzelanie odbywa się z jednej lub obu rąk 

4.6. Pistolet maszynowy 10 strzałów część dokładna - Pm10d 
● odległość 25 m, kaliber 7,62 – 9,65 mm - pistolety maszynowe centralnego zapłonu  
● 5 strzałów próbnych, czas 3 min., 10 strzałów ocenianych, czas 7 min.,  
● tarcza zgodna z przepisami ISSF, 
● strzelanie odbywa się z obu rąk 

4.7. Strzelba 5 strzałów – S5 
● odległość 25 m, kal. nie większy niż 12, amunicja: kula, max 28g,  
● tarcza zgodna z przepisami ISSF, lub indywidualnie zaprojektowana do konkurencji 
● 7 strzałów, ocenianych jest 5 najlepszych przestrzelin - czas 3min, 

4.8. Pistolet dowolny – Pdw 20 (Pdw20)  
● odległość 50 m, kal. .22 LR, tarcza zgodna z przepisami ISSF,  
● 5 strzałów próbnych + 20 strzałów ocenianych (20 ocenianych), czas (25min), 

4.9. Pistolet centralnego zapłonu część szybka Żołnierz – Pcz10ż 
● odległość 25 m,  kaliber 7,62 – 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu  
● 3 strzały próbne, czas 1 min.,  
● 10 strzałów ocenianych, w dwóch seriach po 15s., przerwa między seriami 20s., łączny czas              

50s  
● tarcza NT23p (popiersie żołnierza), dopuszcza się strzelanie oburącz. 

4.10. Zawody o Puchar Prezesa KS LOK Grot Białystok - zasady będą podawane przed             
organizacją tychże, 

4.11. Karabin długodystansowy Kd10. Konkurencja z wykorzystaniem trenażera SCATT do tarczy          
elektronicznej, z symulowanymi odległościami strzału w zakresie 300m - 1000m symulowana           
odległość będzie ogłaszana przed każdymi zawodami, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów           
ocenianych czas 10 minut, postawa siedząca lub leżąca w zależności od odległości.  

4.12. Pistolet wojskowy – Pw  
● kaliber 9mm Luger, tylko pistolet 
● odległość 15m i 25m 
● cel - dwie tarcze do strzelań szybkich 
● 3 strzały próbne 
● 10 strzałów ocenianych w dwóch seriach po 10s 

4.13. Karabin wojskowy – Kw 
● kaliber .22 LR,  
● odległość 50m, 
● przyrządy otwarte,  
● tarcza NT23P żołnierz, mała,  
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● postawa: leżąc, 
● 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych,  
● czas łączny 12min., 

4.14. Strzelba wojskowa – Sw 
● odległość 25 m, kal. nie większy niż 12, amunicja: kula, max 28g,  
● tarcza indywidualnie zaprojektowana do konkurencji 
● 7 strzałów, ocenianych jest 5 najlepszych przestrzelin - czas 3min, 

  
Podane powyżej konkurencje nie wyczerpują zakresu wszystkich konkurencji jakie mogą być           
rozgrywane na poszczególnych zawodach. O tym jakie konkurencje są rozgrywane na konkretnych            
zawodach, sposobie ich rozgrywania i prowadzenia klasyfikacji decyduje regulamin konkretnych          
zawodów. Konkurencje rozgrywane są równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od           
obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji,         
wycofania w/w konkurencji oraz wprowadzania nowych konkurencji.  

5. Uczestnictwo 
W konkurencjach mogą brać udział:  
5.1. osoby posiadające patent strzelecki lub będące czynnymi członkami klubów i kół strzeleckich,  
5.2. osoby posiadające pozwolenie na broń palną do ochrony osobistej, licencję pracownika           

ochrony, funkcjonariusze służb mundurowych,  
5.3. wiek uczestników powyżej 18 lat, wg przepisów PZSS: seniorzy, juniorzy. Organizatorzy mogą            

dopuścić do udziału w wybranych zawodach inne kategorie wiekowe i innych uczestników.  
5.4. na wybranych zawodach wg regulaminu zawodów - juniorzy młodsi, młodzicy – tylko w             

konkurencjach: pistolet sportowy część dokładna - Psp10d i karabinowych w kal. 5,6mm  
5.5. za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a które            

wcześniej odbyły szkolenie i przynajmniej jedno strzelanie na strzelnicy.  
5.6. zawodnicy, którzy nie posiadają licencji PZSS w danej dyscyplinie biorą udział w zawodach jako              

w oficjalnym treningu w formie zawodów. 
6. Punktacja 

Prowadzona jest odrębna punktacja miesięczna, generalna i roczna GROT. Całoroczny cykl zawodów            
rozpoczynają zawody w styczniu, a kończą zawody w grudniu. 
6.1. Punktacja miesięczna prowadzona jest po zakończeniu zawodów w każdym miesiącu, decyduje           

najwyższa ilość uzyskanych punktów. Klasyfikowani są wszyscy zawodnicy posiadający licencję          
PZSS wymienieni w p. 5 we wszystkich konkurencjach zgodnie z niniejszym regulaminem lub             
regulaminem zawodów. Zawodnicy, którzy nie posiadają licencji PZSS w danej dyscyplinie           
biorą udział w zawodach jako w oficjalnym treningu w formie zawodów, ich wyniki brane są do                
klasyfikacji rocznych 

6.2. Punktacja Generalna Zawodów - organizacja i regulamin klasyfikacji rocznej zawodów na           
strzelnicy sportowej Hubertus pozostaje w gestii jej właściciela: Firmy "Hubertus" 15-680           
Białystok, ul. Saturna 41 

6.3. Punktacja roczna GROT - na końcową punktację roczną GROT składa się średnia punktów z              
sumy CZTERECH najlepszych wyników uzyskanych przez zawodnika Klubu Strzeleckiego LOK          
GROT w Białymstoku w ciągu roku. Klasyfikowani są tylko zawodnicy KS LOK GROT w              
Białymstoku. Punktacja prowadzona jest w konkurencjach (o ile zostały przeprowadzone min. 4            
razy w ciągu roku): 
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6.3.1. Pistolet sportowy część dokładna - Psp 10d 
6.3.2. Pistolet sportowy część dokładna - Psp 30d 
6.3.3. Pistolet sportowy centralnego zapłonu część dokładna – Pcz 10d 
6.3.4. Karabin sportowy – Ksp 10 s 
6.3.5. Strzelba sportowa – S5 
6.3.6. Pistolet wojskowy – Pw 
6.3.7. Karabin wojskowy – Kw 
6.3.8. Strzelba wojskowa – Sw 

6.4. Organizator może wprowadzić dodatkowe punktacje miesięczne, roczne, generalne w         
zależności od charakteru zawodów i potrzeb uczestników.  

6.5. W przypadku zajęcia takiego samego miejsca przez zawodników w punktacji rocznej o miejscu             
w punktacji decyduje zajęte miejsce na zawodach w grudniu, jeżeli to nie zdecyduje to pod               
uwagę bierze się miejsce w kolejnych poprzednich zawodach z tego roku. Nieobecność            
zawodnika na zawodach jest liczona jako zajęcie ostatniego miejsca. 

7. Nagrody 
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji co do przyznawania nagród, medali, pucharów na            

poszczególnych zawodach oraz w klasyfikacji miesięcznej 
7.2. Klasyfikacja Roczna GROT: za zajęcie w konkurencjach przewidzianych w pkt. 6.3 miejsc od 1              

do 4, wręczone będą nagrody. Rozdanie nagród odbędzie się w czasie spotkania klubowego             
zorganizowanego po przeprowadzeniu ostatnich zawodów w danym roku. 

8. Zgłoszenia 
8.1. obywatele polscy:  

8.1.1. w dniu zawodów wg regulaminu zawodów 
8.1.2. przed zawodami, od momentu ogłoszenia zawodów, za pomocą elektronicznego         

systemu zgłoszeń, o ile takowy zostanie udostępniony przez organizatora 
8.2. obywatele innych krajów: zgłoszenia są przyjmowane na min. 14 dni przed zawodami u             

Prezesa KS LOK GROT Białystok. (Dz. U. Nr 38 poz. 195 art. 42 ust. 2b)  
9. Koszty uczestnictwa 

9.1. Opłaty startowe za konkurencje zgodnie z aktualnie obowiązująca stawką i regulaminem           
zawodów. Istnieje możliwość, po wniesieniu dodatkowych opłat startowych, ponownego startu          
w każdej z konkurencji, ale do klasyfikacji liczony jest tylko jeden, ostatni wynik uzyskany przez               
zawodnika.  

9.2. Płatność online za pomocą elektronicznego systemu płatności, o ile takowy zostanie           
udostępniony przez organizatora 

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. Zawody odbywają się zgodnie indywidualnym regulaminem dla danych zawodów, o ile taki            
został opracowany, niniejszym regulaminem oraz przepisami PZSS i ISSF. Zawody rozgrywane           
w ramach Podlaskich Zawodów Strzeleckich są wpisane do kalendarza Podlaskiego Związku           
Strzelectwa Sportowego i obecny będzie obserwator Podlaskiego Związku Strzelectwa         
Sportowego. Zawody w poszczególnych miesiącach mogą posiadać własną nazwę dodatkową i           
inne konkurencje.  
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10.3. Zawodnik startujący w zawodach lub opiekun 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.           
Opiekun zawodników odpowiada za znajomość przez członków zespołu następujących         
zagadnień: regulaminu i programu zawodów, zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie           
zawodów (każdy zawodnik musi być przeszkolony w posługiwaniu się bronią sportową).           
Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i           
szkód w mieniu powstałych podczas imprezy. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone            
przez członka zespołu odpowiada jego opiekun. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy           
niniejszego regulaminu oraz postanowienia organizatora, a także sędziów.  

10.4. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać w formie            
pisemnej do biura organizatorów zawodów do 30min. od zakończenia konkurencji lub           
zaistnienia problemu.  

10.5. Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw          
nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy zawodów będący członkami KS LOK GROT w          
Białymstoku lub Ligi Obrony Kraju są objęci ubezpieczeniem zbiorowym Ligi Obrony Kraju od             
NNW.  

10.6. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, nie zwracają kosztów przejazdu oraz innych kosztów           
związanych z uczestnictwem w zawodach. Organizatorzy dopuszczają do startu zawodników w           
strojach innych niż wymaganych przez PZSS.  

10.7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i         
harmonogramie zawodów, miejsca odbywania zawodów lub wybranych konkurencji, w         
rodzajach i sposobie rozgrywania konkurencji oraz prowadzonych punktacjach i rodzajach          
nagród.  

10.8. Istnieje możliwość, po wniesieniu dodatkowej opłaty startowej, ponownego jednego         
dodatkowego startu w każdej z konkurencji z zastrzeżeniem p.5.4, ale do klasyfikacji liczony             
jest ostatni, dodatkowy start zawodnika w powtarzanej konkurencji. Dopuszcza się używanie           
własnej broni i amunicji, ale nie zmienia to opłat startowych. W przypadku wyczerpania się              
miejsc startowych rejestracja zawodników może zostać zakończona wcześniej niż podano w           
p.8.  

10.9. Organizatorzy zapewniają broń i amunicję na stanowisku za wyjątkiem konkurencji Pdw10 i            
Pdw20, chyba że regulamin zawodów stanowi inaczej. Zawodnicy uczestniczący w tych           
konkurencjach powinni posiadać własną broń i amunicję. W pozostałych konkurencjach          
dopuszcza się używanie własnej broni i amunicji, ale nie zmienia to stawek startowych.  

10.10. Punktacja będzie zaliczana do odznak strzeleckich zgodnie z przepisami PZSS. Osoby nie            
posiadające patentu strzeleckiego, a które uzyskają minimalny wymagany wynik, po wniesieniu           
stosownej opłaty mogą również odebrać odznakę strzelecką w siedzibie LOK.  

10.11. Broń na terenie strzelnicy można wyjmować tylko na stanowisku strzeleckim lub w miejscach do              
tego przeznaczonych. W innym przypadku broń nosi się rozładowaną w futerałach, pokrowcach            
itp. Dopuszcza się noszenie broni załadowanej przez obsługę zawodów i strzelnicy w sposób             
odpowiedni do wykonywanych obowiązków.  

10.12. Sędziowie sędziujący na zawodach za zgodą Sędziego Głównego zawodów mogą brać udział            
w konkurencjach i ich wyniki liczone są do klasyfikacji o ile posiadają licencję zawodniczą              
PZSS. 
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10.13. Startujący i obsługa zawodów biorąc udział w zawodach oświadcza, że wyraża zgodę na             
przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora          
zawodów, sponsorów i partnerów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i          
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn.                     
zmianami. Podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy, które będą później            
udostępniane publicznie, będzie prowadzona rejestracja zawodników, zostanie sporządzony i         
opublikowany komunikat rezultatów oraz zostanie podana do publicznej wiadomości         
informacja o zdobywcach nagród w zawodach - obsługa zawodów i zawodnik decydując się na              
udział w zawodach wyraża na to zgodę. 

10.14. Nieprzestrzeganie przez uczestnika zawodów zasad bezpieczeństwa, zasad określonych w         
niniejszym regulaminie lub przepisów PZSS, powoduje jego dyskwalifikację i usunięcie ze           
strzelnicy. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Sędziemu Głównemu Zawodów.  

10.15. Regulamin obowiązuje od 01.01.2020, traci ważność regulamin z dnia 01.02.2019. Regulamin           
obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany. 
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