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I TURNIEJ TRZECH STRZELNIC: 

KARCZEMKA, POTAŻNIKI, WOLICA 

w konkurencji 3xTRAP50 

 

o 

Puchar Prezesa 

Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju 
 

 

 

REGULAMIN 
 

 

1. Cel turnieju 

• Współzawodnictwo w strzelaniu do rzutków 

• Konsolidacja środowisk strzeleckich 

• Popularyzacja sportu strzeleckiego 

 

2. Organizatorzy turnieju 

• Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN w Kaliszu 

• Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju MUSZKIET w Koninie 

• Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju GILZA w Pleszewie 

 

3. Termin i miejsce zawodów w ramach turnieju 

• 21 maja 2022 r., g. 8.00 – 16.00, strzelnica LOK Konin – Potażniki k/Konina 

• 11 czerwca 2022 r., g. 8.00 – 16.00, strzelnica PZŁ – Wolica k/Kalisza 

• 10 września 2022 r., g. 8.00 – 16.00, strzelnica LOK Pleszew – Karczemka k/Pleszewa 

 

4. Konkurencja 

Trap50 

 

5. Klasyfikacja 

Indywidualna w ramach każdych zawodów oraz klasyfikacja generalna turnieju obejmująca 

wszystkie zawody i sumę zdobytych punktów. 

 



2 

6. Nagrody 

W poszczególnych turach zawodach nagrody i wyróżnienia organizatorów zawodów. 

 

W klasyfikacji generalnej turnieju: 

• I miejsce – Puchar Prezesa WOW LOK 

• I – III miejsce – dyplom 

oraz nagrody w kwotach: 1.500 złotych (I miejsce), 1.000 złotych (II miejsce), 500 złotych 

(III miejsce). 

 

7. Uczestnictwo w zawodach i turnieju 

Zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS. 

 

8. Zgłoszenie udziału w zawodach 

Zgłoszenie na każde zawody wyłącznie pocztą elektroniczną na adres każdego 

z organizatorów: 

GILZA Pleszew: gilza.lok@interia.pl 

MUSZKIET Konin: kss.lok.muszkiet.konin@gmail.com 

BURSZTYN Kalisz: kssbursztyn@op.pl 

 

Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się na 14 dni przed terminem każdych zawodów. 

 

Liczba miejsc ograniczona; obowiązuje limit 30 zawodników na każde zawody. O udziale 

w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

9. Opłaty startowe 

80 złotych za każde zawody, płatne na miejscu zawodów. 

 

10. Postanowienia końcowe 

a) W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin 

b) Broń i amunicja własna. 

c) Organizatorzy informują, że w czasie zawodów będą wykonywane zdjęcia dokumentujące 

przebieg zawodów. Przebywając na terenie strzelnicy zawodnicy oraz osoby towarzyszące 

wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunku. Sprzeciw przeciwko utrwaleniu wizerunku można 

zgłosić w biurze organizatora w czasie zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do 

publikacji zdjęć na własnej stronie internetowej oraz w mediach, a także do przekazania 

materiału medialnego osobom trzecim, w szczególności sponsorom. 

d) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, które ogłoszone 

zostaną przed rozpoczęciem strzelań. 

 

 

 

O R G A N I Z A T O R Z Y  
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