
Otwarte Zawody Strzeleckie LOZS 2021  

o Puchar Przechodni Prezesa LOZS 
Regulamin 

 
I CEL ZAWODÓW 

- podniesienie rangi zawodów okręgowych 
- konsolidacja środowiska strzeleckiego 

II ORGANIZATOR 
- Leszczyński Okr ęgowy Związek Strzelectwa 
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie Opalenica 

III MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW 
- 09 maja 2021 r.  (niedziela)  
- godz. 9.00 rozpoczęcie zawodów, godz. 9.15 początek strzelań 
- strzelnica KBS Opalenica ul. Parkowa 44  

IV FUNKCYJNI ZAWODÓW  
 Obsada sędziowska zatwierdzona przez Kolegium Sędziów WZSS 
V KONKURENCJE (zgodnie z regulaminem okręgowych zawodów strzeleckich LOZS 2020) 
 Karabin dowolny leżąc (Kdwl-20) 
 Karabin dowolny stojąc (Kdws-20)  

Pistolet sportowy (Psp-20)  
Pistolet bocznego zapłonu (Pbz-20) 
Pistolet centralnego zapłonu (Pcz-20)  
Pistolet dużego kalibru (Pdk-20) 
Pistolet wojskowy (PW-20) 
Karabin wojskowy (KW-20) 
Karabin centralnego zapłonu (KCZ-20) 

VI UCZESTNICY 
W zawodach biorą udział osoby posiadające aktualne dokumenty uprawniające do strzelań z 
broni kulowej. 

VII KLASYFIKACJA 
Indywidualna w każdej konkurencji  
Trójbój strzelecki o Puchar Prezesa LOZS –konkurencje Kdwl, Kdws, Psp, Pbz, Pcz, Pdk, 
PW, KW, KCZ– najwyższa suma punktów z trzech konkurencji. Przy równych wynikach 
liczona jest suma 10 wewnętrznych, dziesiątek, dziewiątek itd. 

VIII NAGRODY 
Puchar Przechodni Prezesa LOZS za I miejsce w trójboju 
Puchary za miejsca I-III w trójboju strzeleckim, 
Dyplomy - miejsca I – V w trójboju,  
Nagrody - 6 nagród dla najlepszych w trójboju (otrzymują obecni na zakończeniu zawodów) 
Dyplomy i puchary za miejsca I-III w każdej konkurencji. 
Odznaki strzeleckie LOZS zgodnie z regulaminem 
Puchar Przechodni nie przechodzi na własność zawodnika, zawodnik oddający puchar w 
kolejnym roku otrzymuje pamiątkową statuetkę, a informacje o zwycięzcy umieszczone 
zostają na cokole Pucharu. 

IX USTALENIA ORGANIZACYJNE 
 Broń i amunicja własna. Startowe: - w ramach zawodów okręgowych. 

Zawodników obowiązują przepisy PZSS oraz zasady i przepisy bezpieczeństwa na strzelnicy. 
Obliczeń wszystkich wyników dokonuje komisja Klasyfikacyjna. W sprawach nie ujętych 
niniejszym regulaminem decyduje jury w składzie: Prezes LOZS, kierownik zawodów, sędzia 
główny zawodów.  
Podczas zawodów na strzelnicy obowiązuje regulamin strzelnicy. 
 

Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze LOZS w Lesznie ul. Sienkiewicza 9 lub telefonicznie 
pod numerem 510152998, email  lozs_leszno@o2.pl ) 

 
Regulamin ogólny zawodów zatwierdzony został przez Zarząd LOZS w roku 2017. 


