
 
 

REGULAMIN 
LIGI STRZELECKIEJ ZIEMI CHOJNICKIEJ 2020 r. 

 
1. Cele organizacji ligi strzeleckiej: 

• popularyzacja strzelectwa sportowego; 

• wyłonienie najlepszych strzelców w regionie. 
2. Organizator: 

• Klub Strzelecki „CHOJNICE” LOK. 
3. Miejsce terminy strzelań: 

• Strzelania prowadzone są na strzelnicy sportowej w Chojnicach ul. Podlesie. Strzelania 
będą prowadzone od godz. 9.00 do 12.00.(w soboty) oraz na strzelnicy w 
Nieżychowicach w godzinach otwarcia. 

4. Uczestnicy: 
W strzelaniu uczestniczą członkowie KS „CHOJNICE” LOK oraz członkowie LOKu. Organizatorzy 
dopuszczają do udziału zawodników posiadających patent lub licencję strzelecką.  

5. Konkurencje strzeleckie: 

• Strzelanie z 5,6 mm karabinka sportowego 3 strzały próbne 10 strzałów część 
dokładna; 

• Strzelanie z 5,6 mm pistoletu sportowego 3 strzały próbne 10 strzałów część 
dokładna; 

• Warunki strzelań: 
Postawa strzelecka z karabinka i pistoletu -    stojąc (w pistolecie dopuszcza się strzelanie oburącz); 
Odległość     -    25 metrów; 
Cel      -     pistolet tarcza  TS 4; 

   -     karabinek tarcza TS; 
Liczba naboi     -     3 próbne 10 ocenianych; 
Czas    -     10 minut. 

6. Klasyfikacja: 

• Klasyfikacja ligi strzeleckiej będzie prowadzona indywidualnie w każdej konkurencji. 
7. Zasady strzelań: Zawody będą rozgrywane według przepisów PZSS. W czasie całego roku tj. 

od lutego do listopada 2020 r. przeprowadzonych zostanie 10 strzelań kwalifikacyjnych.                    
Na tej podstawie nastąpi sumowanie wyników  i wyłonienie najlepszych  strzelców w każdej 
konkurencji.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności zawodników 
decyduje ilość zdobytych 10, 9, 8 …itd. Nie ma możliwości wykonania zaległych strzelań nie 
odbytych w wyznaczonym miesiącu. Dopuszcza się zaległość w strzelaniu  do miesiąca wstecz.  

8. Nagrody: 
Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca indywidualnie w każdej konkurencji zawodnicy otrzymują nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy. 

9. Informacje dodatkowe: 

• Broń i amunicję zabezpiecza organizator; 

• Istnieje możliwość strzelania z własnej broni i amunicji; 

• Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem 
podejmują organizatorzy 

10. Uczestnicy biorący udział w zawodach obowiązkowo winni zapoznać się  z regulaminem 
strzelnicy oraz przepisami bezpieczeństwa podczas strzelań. 
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