
REGULAMIN  ZAWODÓW klubowych Kolimator 2019 
 

1. CEL  ZAWODÓW 

- wyłonienie zwycięzcy zawodów 
- rozwijanie umiejętności strzeleckich 
- integracja środowiska strzeleckiego 
- zdobywanie klas sportowych, odznak strzeleckich 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 

2. ORGANIZATOR  
ZAWODÓW 

SKS Kolimator 
Łódź, ul. Siewna 15 
skskolimator@gmail.com, tel.512031997 

3. TERMIN  I  MIEJSCE  
ZAWODÓW 

Data zawodów – 20stycznia, 10lutego, 10marca, 
24marca, 14kwietnia, 12maja, 26maja, 16czerwca, 
14lipca, 18sierpnia, 8września, 22września, 
13października, 17listopada, 8grudnia, 15grudnia. 
 
Start g. 10:00  
 
SKS Kolimator Łódź, ul.Siewna 15 
 

4. PROGRAM  ZAWODÓW 

1. Strzelba dynamiczna 
2. 25m, Pistolet centralny zapłon 25m, 10 

strzałów  
3. 25m, Pistolet sportowy 25m, 10 strzałów 
4. 25m, Karabin centralny zapłon, 10 strzałów 
5. Pistolet dynamiczny 
6. Tor 3GUN  
7. ShootOff-Blaszanka w osobnych terminach 
8. Karabin dynamiczny 
9. 25m, Pistolet centralnego zapłonu "PM", 10 

strzałów 
 

5. UCZESTNICTWO 

- członkowie SKS Kolimator 
- osoby posiadające licencję PZSS 
- żołnierze, policjanci, przedstawiciele innych 

służb mundurowych 

6. KLASYFIKACJA 

- indywidualna według uzyskanych wyników 

7. NAGRODY 

- za miejsca 1-3 – dyplomy 
- w rankingu rocznym puchary za miejsca 1-3 

8. ZGŁOSZENIA 

- termin zgłoszeń: w dniu zawodów 
od g10:00 do 11:00 
 

9. KOSZTY  UCZESTNICTWA 

Startowe – 30 zł za pierwszą konkurencję i 15 zł za 
każdą następną.  

mailto:skskolimator@gmail.com


10. SPRAWY  RÓŻNE 

Broń i amunicja własna 
Dla osób nie posiadających własnej broni, organizator 
zapewni broń i amunicję (zwrot kosztów amunicji) 
Dla osób spoza klubu Kolimator opłata za 
udostępnienie broni klubowej w kwocie 10 zł za 1 
sztukę broni 
Zawody w kalendarzu ŁZSS 
 

 
 
 
 

Regulamin konkurencji w 2019: 
 

- Karabin centralnego zapłonu 25m: 
Tarcza: TS-2 
Odległość do tarcz 25m,  
10 strzałów - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 
1.1. Broń 
Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45),  
(wyłącznie centralnego zapłonu). 
Karabiny wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co 
do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), rodzaju kolby, kompensator max     
fi 30 dł.90mm.  
Amunicja 
13 sztuk amunicji w kalibrze według punktu 1.1, amunicja ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) 
oraz 1x10 szt (strzały oceniane). 
Przebieg konkurencji i warunki strzelania 
- ilość strzałów: 3 + 10 
- pozycja strzelecka stojąc,   

- czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane) 
 
Pistolet centralnego zapłonu (część szybka) 25 m 3+10 strzałów: 
Czas: 1 minuta / 3 strzały próbne, 5 minuty / 10 strzałów, stojąc. Tarcza: TS-2.  
 
Pistolet sportowy (boczny zapłon) (część szybka) 25 m 3+10 strzałów: 
Czas: 1 minuta / 3 strzały próbne, 5 minuty / 10 strzałów, stojąc. Tarcza: TS-2.  
 
Strzelba gładko lufowa „Dynamiczna”  
Ostrzelać 10 celi reaktywnych z co najmniej 2 stanowisk strzeleckich. Wynikiem jest czas 
powiększony o ewentualne kary. „miss’ + 5s, „procedura” + 3s. 
 
Karabin centralnego zapłonu „Dynamiczny”  
Ostrzelać cel papierowy 10 strzałami na czas. Wynikiem jest faktor – iloraz punktów do czasu  
 
 
Pistolet „Dynamiczny” 
Zadanie strzeleckie w/g reguł konkurencji „Pistolet i Rewolwer Obronny” 
 
Tor 3Gun w/g regulamin konkurencji „Liga Sportera”   
http://www.ligasportera.pl/images/stories/LIGA%20SPORTERA%20ed_20
15%20regulamin%202015%20poprawka.pdf 
 
 

http://www.ligasportera.pl/images/stories/LIGA%20SPORTERA%20ed_20


2. Sprzęt dodatkowy 
W czasie strzelania: 
Nie wolno używać pasa nośnego oraz innego wyposażenia „wyczynowego” itp. 
Nie wolno używać optycznych urządzeń obserwacyjnych. 
 
3. Komendy 
Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg 
Komendy występujące na linii ognia są następujące: 
ŁADUJ /zawodnik podłącza magazynek do broni i przeładowuje/ 
START /można strzelać/ 
STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/ 
ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ /odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu 
pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub 
odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska/ 
W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu, 
odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni. 
4. Strzały próbne. 
 3 strzały z postawy stojąc 
5. Punktacja i wyniki 
Wynikiem jest suma wartości 10 przestrzelin w tarczy.  
Ocena tarczy odbywa się w obecności zawodnika. 
6. Bezpieczeństwo 
Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a) przenoszenie broni długiej (karabin) na terenie strzelnicy tylko lufą do góry lub do dołu, 
zabezpieczoną, bez podłączonego magazynka; 
b) ładowanie broni tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego; 
c) zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią; 
d) zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni; 
e) niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy w momencie oddawania 
strzału; 
f) kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu; 
g) zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania 
konkurencji; 
h) zabrania się ładowania do magazynka więcej niż 10 szt. amunicji  
i) na terenie strzelnicy poza „Strefami Bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować 
amunicja i środkami do jej przenoszenia. 
Wyznacza się na strzelnicy „Strefę Bezpieczeństwa”, w której zawodnicy mogą składać się 
do strzału, czyścić, rozbierać, manipulować, wymieniać magazynki, dobywać z futerałów, 
przygotowywać się do strzelania, itp. Broń w „Strefie Bezpieczeństwa” nie może być 
załadowana. W „Strefie bezpieczeństwa” nie można wyjmować żadnego rodzaju amunicji, 
nawet ćwiczebnej. Manipulowanie bronią w innych miejscach jest zabronione. Poruszanie się 
z karabinami na strzelnicy możliwe jest tylko z lufą do góry lub do dołu. Dozwolone jest 
dobywanie karabinu z futerału i przygotowywanie się do strzelania na stanowisku ogniowym. 
7. Kary 
Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty: 
a) za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę; 
b) za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym odejmowana 
jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy; 
c) za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia 
bezpieczeństwa. Odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej 
tarczy; 
d) przy pierwszym przewinieniu polegającym na stosowaniu podpórki w trakcie konkurencji. 
Następną karą za stosowanie podpórki jest dyskwalifikacja. 
Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia rozładowania broni 
przez sędziego karane jest dyskwalifikacją. 
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją. 
Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją. 



8. Problemy techniczne z bronią lub amunicją 
Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku 
wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania 
konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i 
będzie wykonane w sposób bezpieczny. 
9. Protesty 
Zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio 
po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna. 
 
 

Interpretacja powyższych regulaminów należy do Sędziego Głównego, 
a jego decyzja jest ostateczna. 


