
 
 

 
 
 
 
Regulamin IV   Wojewódzkich  zawodów strzeleckich Sieradz 2019 
 

1. CEL ZAWODÓW 
-popularyzacja sportu strzeleckiego wśród młodzieży i dorosłych 
-starty w zawodach celem przedłużenia licencji zawodniczej na następny rok  
-wyłonienie najlepszych zawodników. 

      2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
 -Klub Strzelecki KRUK Łask ul. Żeromskiego 14 tel. 602-211-637 www.klubkruk-
lask.pl  
 -Regon: 730261706    NIP: 831-14-85-937 
      3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

31 marca (niedziela) 2019 roku  Strzelnica kryta 15 SIERADZKIEJ BRYGADY 
WSPARCIA DOWODZENIA ul. Wojska Polskiego 78    98-200 Sieradz. 
Rozpoczęcie zawodów godzina 09.00 

      4. PROGRAM ZAWODÓW  
 - Kdw 2x20      od godziny 9-tej do 12-tej  
 -Kdw 20 klęcząc 150m tarcza TS-4     5 minuty,             
- Kdw 20 leżąc     200m tarcza TS-4     5 minuty, 
-Pcz i Psp   od godziny 13-te do 15-tej 
- Pcz  3 próbne 3 minuty, 10 ocenianych 5 minut, odległość 25m, tarcza TS-4 
- Psp  3 próbne 3 minuty, 10 ocenianych 5 minut, odległość 25m, tarcza TS-4    
Po wylosowaniu stanowisk osobno na 150, 200m, wszyscy zawodnicy w pierwszej 
kolejności oddają 20 strzałów do tarczy TS-4  na odległość 150m z postawy klęcząc, w 
każdej zmianie strzela 6-ciu zawodników. Po ukończeniu przez wszystkich 
zawodników  postawy klęczącej na 150m, następuje zmiana odległości na 200m           
i zawodnicy oddają 20 strzałów do tarczy TS-4 z postawy leżąc.           
Po zakończeniu konkurencji Kdw zawodnicy przechodzą do strefy strzelań na 25m, 
strzelanie z pistoletu Pcz, Psp.       Pistolet Pcz, Psp, można strzelać oburącz.  

       5. UCZESTNICTWO 
 -zawodnicy posiadający licencję PZSS 
 -zawodnicy ubiegający się o licencję i patent PZSS 
 -sympatycy strzelectwa sportowego 
      6. KLASYFIKACJA 
 - indywidualna w konkurencji- suma dwóch  postaw- Kdw 
 - indywidualna w konkurencji- Pcz  
 - indywidualna w konkurencji- Psp 



      7. NAGRODY 
 -za miejsca 1÷3 dyplom 
      8. ZGŁOSZENIA 

-zgłoszenia zawodników wraz z dowodem opłaty startowego na konto klubu KRUK 
Łask  nr konta Bankowego  69-1240-3288-1111-0010-0645-6718 – do5  dni przed 
zawodami należy przesłać na adres: bmajewski@kruk-lask.pl  lub telefonicznie      nr  
602-211-637, irok@vp.pl lub telefonicznie 570-757-857, biesiadecki@chimide.pl lub 
telefonicznie 511-339-687  podając imię i nazwisko zawodnika, numer dowodu 
osobistego, ilość sztuk broni, numer rejestracyjny pojazdu oraz markę pojazdu.  
Zawodnicy zostaną wpuszczeni na strzelnicę na podstawie listy zgłoszeń która 
znajduje się w biurze przepustek. Wejście bramą główną przez biuro przepustek         
od ulicy Wojska Polskiego. 

      9. KOSZTY UCZESTNICTWA 
 -startowe za pierwszą konkurencję 40 zł za następne po  10 zł 
 -razem za trzy konkurencje 60 zł w tym 10zł na ubezpieczenie zawodnika 
      10. SPRAWY RÓŻNE 
Będzie możliwość zapoznania się z jedną z nowocześniejszych wojskowych 
strzelnic krytych w Polsce!! 
 Strzelnica jest przeznaczona do strzelania z małokalibrowej i średnio-kalibrowej 
broni osobistej, indywidualnej i zespołowej z wykorzystaniem amunicji karabinowej      
o kalibrze nie większym niż 7,62mm  i amunicji pistoletowej 9mm, wystrzeliwanej           
z prędkością początkową do 1000m/s oraz energią początkową nie większą niż 3800J, 
zgodnie z warunkami określonymi w programach strzelań obowiązujących w wojsku 
oraz ze zbiorem ćwiczeń i strzelań dla JW. 
 W zakresie wymogów stosowania broni, amunicji, ćwiczenia mogą odbywać się tylko 
strzelaniem ogniem pojedynczym i krótkimi seriami   z:  karabinów, pistoletów 
wojskowych, broni sportowej oraz karabinu maszynowego.   Bezwzględnie zabrania    
się prowadzenia ćwiczeń oraz strzelań z wykorzystaniem amunicji z rdzeniami 
przeciwpancernymi, smugowymi, zapalającymi i chemicznymi. Zabrania się także 
wykonywania strzelań z użyciem broni o energii wystrzeliwanych pocisków większej   
niż 3800J – zwanej energią graniczną. 
 -broń i amunicja własna kaliber do 7,62mm włącznie 
 -można używać lunet do obserwacji przestrzelin 
 -karabin może posiadać przyrządy odkryte, lunetę, kolimator 
 -uczestnicy biorący dział w zawodach na strzelnicy w Sieradzu podlegają 
regulaminowi strzelnicy oraz  przepisom MON 
 -ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujęte niniejszym regulaminem     
podejmuje organizator.  
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