
 
 

Regulamin Kulowych Zawodów Strzeleckich KS LOK „Ignis” 
Trzebnice, woj. dolnośląskie, 2022-06-04 

 

Cel zawodów  
- popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,  
- umożliwienie sportowej rywalizacji,  
- wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, 
- promocja Dolnego Śląska. 

Organizator zawodów  
- Organizator: Klub Strzelecki LOK “Ignis”, ul. Świdnicka 28, 50-068 Wrocław 
- Strona internetowa: https://ignis.club 
- Kierownik zawodów: Paweł Musiał 
- Tel.: 603040604 
- Email: ignis@wroclok.pl 

Termin i miejsce zawodów  
- Termin zawodów: 2022-06-04, od godz. 10:00 do godz. 15:00 
- Miejsce zawodów: Strzelnica KS Glauberyt, dojazd drogą gruntową od Trzebnic pomiędzy 

numerami domów 18 i 19 
- Lokalizacja geograficzna: 51°22'05.0"N 15°58'47.3"E (geo:51.368064,15.979793) 

Program zawodów  
Konkurencje strzeleckie rozgrywane w trakcie zawodów: 

- Pistolet sportowy [PSP 10, 25m], 
- Pistolet centralnego zapłonu [PCZ 10, 25m], 
- Pistolet dowolny [PD 10, 50m], 
- Pistolet historyczny [PH 10, 25m] (*), 
- Pistolet maszynowy [PM 10 (2 x seria), 25m], 
- Karabin sportowy [KSP 10, 50m leżąc], 
- Karabin centralnego zapłonu [KCZ 10, 50m stojąc], 
- Karabin historyczny [KH 10, 50m stojąc] (*), 
- Strzelba [Tarcza 5, 25m], 
- Strzelba [Tarcza 5, 50m]. 

 
(*) – broń skonstruowana i wyprodukowana do 1945 roku włącznie lub jej repliki.  

Zgłoszenia  
Formy zgłoszenia udziału w zawodach: 

- zgłoszenia przed dniem zawodów należy wysyłać wyłącznie za pomocą formularza online  
(https://wroclok.pl/event/zawody-trzebnice-2022/) 

- zgłoszenia w dniu zawodów będą przyjmowane na strzelnicy od godz. 10:00 do godz. 13:00.  

Koszty uczestnictwa  
- opłaty: 25zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji. 

Sprawy różne 
- zawody zostaną przeprowadzone na podstawie przepisów PZSS oraz zgodnie z regulaminem 

zawodów,  
- zawody zostały wpisane do kalendarza DZSS, 
- za zabezpieczenie broni i amunicji w czasie zawodów odpowiedzialni są zawodnicy,  
- do celów startu w zawodach istnieje możliwość wypożyczenia wszystkich typów broni i amunicji, 
- we wszystkich konkurencjach dozwolone są jedynie mechaniczne przyrządy celownicze,  
- ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje 

organizator. 
 

 
 
 
Organizator 

https://ignis.club/
mailto:ignis@wroclok.pl

