
Regulamin – Niech żyje Król!  
 

Zawody Dynamiczne 10.01.2022  
KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi 

 
Z okazji urodzin Elvis’a Presley’a 

 
1x Pistolet / 1x Karabin

 
 
 
ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

Klub Strzelecki "Dziesiątka" Ligi Obrony Kraju 
w Łodzi 

 
MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW: 

Strzelnica KS „Dziesiątka” LOK 
ul. Konstantynowska 1, 94 – 393 Łódź 
Termin: 10 stycznia 2022 r., godz. 17:00 – 20:00 

 
ZGŁOSZENIA: 

Na miejscu, w dniu zawodów w godz. 17:00 – 19:30 
 
KOSZTY UCZESTNICTWA:  

50zł za osobo-start w 1 konkurencji (amunicja własna) 
+30zł amunicja 9x19mm na 1 konkurencję 
+25zł amunicja .22LR na 1 konkurencję 

 
 
 
 
CEL ZAWODÓW: 
 

 Popularyzacja strzelectwa sportowego 
 Wyłonienie najlepszych zawodników 
 Utrzymanie licencji zawodniczej 
 Doskonalenie umiejętności strzeleckich 
 Prawidłowa identyfikacja celu 
  

UCZESTNICTWO: 
Członkowie KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi 
Osoby posiadające ważną licencję zawodniczą 
PZSS 
 

NAGRODY: 
Brak 

 
PUNKTACJA: 

Indywidualna - metoda Comstock
 
SPRAWY RÓŻNE: 
 

Broń i amunicja własna lub organizatora. 
Akcesoria własne lub organizatora (kabura, ładownica etc.) 
Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS. 
W Zawodach obowiązuje niniejszy Regulamin. 
Obsługę sędziowską zapewnia organizator. 
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decydujące zdanie należy do Sędziego Głównego Zawodów. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian oraz interpretacji niniejszego Regulaminu. 
Wyniki Zawodów zostaną ogłoszone w dniu rozgrywania Zawodów. 
Rysunki torów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego układu. 

 

Procedura = -10 pkt. za każde przewinienie: 
● miss 
● niepusty magazynek na ziemi (nie 

podnosimy!) 
● przesunięcie stolika 
● strzał z pozycji/postawy innej niż wymagana 
● zachowanie niezgodne z opisem toru  

Dyskwalifikacja (DQ) za: 
● zachowanie zagrażające bezpieczeństwu (w szczególności: 

złamanie kątów, przemieszczanie z palcem na spuście, strzał 
niekontrolowany / przypadkowy) 

● upuszczenie broni 
● rażąco niesportowe zachowanie 

 
  



PROGRAM: 
Tor 1 / Tor 2 „Publiczność jest jakaś dziwna…” – pistolet / karabin (min. 20 strzałów) 
 
Odległość:  od 5m do 25m 
 
Cele:   10x tarcza (Zombie, Francuz, Zamachowiec, Terrorysta etc.) +10 pkt. w sylwetce  

20x Żołnierz oraz zakładnicy – NO SHOOT, -10 pkt. 
 

Broń:   - [Tor 1] pistolet centralnego zapłonu, otwarte mechaniczne przyrządy celownicze  
- [Tor 2] karabinek bocznego zapłonu typu AR/AK, otwarte mechaniczne przyrządy celownicze 

 
Amunicja:  - [Tor 1] 9x19mm min. 20 szt. ładowane w min. 2 magazynkach 

- [Tor 2] .22LR min. 20 szt. ładowane w min. 2 magazynkach 
 

Warunki początkowe:  - [Tor 1] 9x19mm min. 20 szt. ładowane w min. 2 magazynkach 
  - [Tor 2] .22LR min. 20 szt. ładowane w min. 2 magazynkach 
 
Na sygnał timera zawodnik:  

przerzuca gitarę na plecy  
dobywa broń, przeładowuje i oddaje min. po 2 strzały oburącz do każdego celu w dowolnej kolejności  
w razie potrzeby – zmienia magazynek  
ostatni strzał kończy przebieg konkurencji  
pod nadzorem sędziego rozładowuje i sprawdza broń, po czym następuje ocena przebieg 
 

Opis toru: 
cele oraz „no-shoot’y” są rozstawione na całej długości i szerokości przedpola 
no-shoot’ów” jest znacznie więcej niż celów – ważna jest poprawna identyfikacja przed oddaniem strzału 
przesłony będą wymagały od strzelca wychylania się z lewej lub prawej strony, wymuszenia postawy klęczącej 
lub strzelania znad przesłony 

Uwaga! Zawodnicy nie mogą zapoznać się z torem przed rozpoczęciem konkurencji
 



Cele oraz No-Shoot’y, które będą zastosowane na torze:  


