
 REGULAMIN  ZAWODÓW klubowych STRZELECKIEGO KLUBU 
SPORTOWEGO ‘MILICON’ 

 

1. CEL  ZAWODÓW 

- wyłonienie zwycięzcy zawodów 
- rozwijanie umiejętności strzeleckich 
- integracja środowiska strzeleckiego 
- integracja rodzin 
- popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży 

2. ORGANIZATOR  ZAWODÓW 

Strzelecki Klub Sportowy MILICON 
  

3. 
TERMIN  I  MIEJSCE  
ZAWODÓW 

Data zawodów – 22 września od g 10 do 15 w 
Strzelnicy Bunkier Zduńska Wola Łaska 5 t. 
609 310 777 
  
 
 

4. PROGRAM  ZAWODÓW 

-pistolet bocznego zapłonu 
-pistolet bocznego zapłonu dynamiczny 
-karabinek bocznego zapłonu 

5. UCZESTNICTWO 
 Młodzież w wieku 10 do 15 lat 
 Dorośli 

6. KLASYFIKACJA 

- indywidualna według uzyskanych wyników 

7. NAGRODY 

 za miejsce 1: puchar i dyplom 
 za miejsce 2: puchar i dyplom 
 za miejsce 3: puchar i dyplom 

Dla wszystkich uczestników: wizyta w dniu 
zawodów w siedzibie Straży Pożarnej, 
zapoznanie z pracą pojazdów bojowych 
gaśniczych i pożarnych. W dniu podanym po 
zawodach-spotkanie z żołnierzem JW GROM 
z firmą Milicon Academia-pokaz strzelania i 
sprzętu.  

8. ZGŁOSZENIA 

- termin zgłoszeń: do dnia zawodów, telefonicznie 
609 310 777 /   pawel@bunkier.pro   lub na miejscu 

9.  KOSZTY  UCZESTNICTWA 

25 pln dzieci    40 pln dorośli – niezależnie od ilości 
konkurencji 
 plus amunicja dzieci 12 pln, dorośli 12 pln 

 



10. SPRAWY  RÓŻNE 

  
  
Zakwaterowanie po stronie zawodników 
  
 

 
 
 
 
Regulamin konkurencji 
 
Komendy 
Ładowanie broni tylko na stanowisku strzeleckim po komendzie „ładuj” 
Rozpoczęcie strzelania do tarcz tylko po komendzie „start” 
Po komendzie „stop” należy natychmiast zaprzestać strzelania  
Po komendzie „rozładuj” należy rozładować broń (wyjąć magazynek oraz nabój z komory 
nabojowej) oraz czekać z otwartym zamkiem na sędziego celem okazania rozładowanej broni. 
 
Kary 
Od końcowego wyniku zostaną odjęte 2 punkty za: 

 każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę 
 każdy strzał po komendzie STOP (odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny) 
 każdy strzał oddany ponad przewidzianą ilość w konkurencji (odejmowana jest 

wartość najlepszej przestrzeliny) 
 stosowanie podpórki 

 
Dyskwalifikacja  

 nie stosowanie zasad bezpieczeństwa 
 opuszczenie stanowiska strzeleckiego bez kontroli rozładowania broni przez sędziego 
 oddanie strzału przed komendą START 

 
Za problemy z bronią i amunicją czy wyposażeniem odpowiada zawodnik dorosły lub 
prowadzący strzelanie w wypadku dzieci 
Przy składaniu protestów i reklamacji obowiązują przepisy międzynarodowe i regulaminy 
zawodów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
 
Bezpieczeństwo 
Zabrania się wychodzenia poza linię ognia bez wyraźnej komendy sędziego 
Wolno przenosić broń krótką rozładowaną, tylko w kaburze  
Wolno przenosić broń długą obowiązkowo rozładowaną, bez podłączonego magazynka, z 
lufą skierowaną w górę  
Bronią wolno manipulować, wyjmować z kabury, trenować na sucho tylko w strefach 
bezpieczeństwa 
W strefach bezpieczeństwa nie wolno manipulować amunicją, także tzw. zbijakami.  
Nie wolno ładować magazynków/broni amunicją w strefie bezpieczeństwa. 
Dobywanie broni z futerałów i innych pojemników do przenoszenia tylko na stanowisku 
strzeleckim. 
Niebezpieczne manipulowanie bronią, kierowanie niebezpieczne lufy, dobywanie broni, 
dotykanie broni podczas gdy inni uczestnicy są między bronią a kulochwytem może grozić 
dyskwalifikacją. 
Palec na spuście może być tylko bezpośrednio po skierowaniu broni w kierunku celu. W 
trakcie konkurencji strzeleckich nie wolno przemieszczać się z palcem na spuście.  
 
 

 
 



 
 
  

 strzelnica Bunkier Łaska 5 Zduńska Wola t. 609 310 777 
 
Dzieci: 
Pistolet bocznego zapłonu 
pozycja stojąca 
10m. 10 strzałów cel tarcza TS2  
(bez strzałów próbnych, czas 3 minuty, 10 strzałów ocenianych, ) 
Broń strzelnicy /CZ SP 0 7 lub Glock 17 z konwersją do 22lr/  lub rodzica/opiekuna 
 
Pistolet bocznego zapłonu dynamiczny 
10m. 10 strzałów cel tarcza TS2  
(bez strzałów próbnych, czas mierzony timerem, 10 strzałów ocenianych plus wynik czasu ) 
Broń strzelnicy  /CZ SP 0 7 lub Glock 17 z konwersją do 22lr  lub rodzica/opiekuna 
 

 
Karabinek bocznego zapłonu z otwartymi przyrządami 
pozycja leżąca  
20m. 10 strzałów cel tarcza przygotowana przez strzelnicę-pola z liczbami i cyframi od 1 do 
20. Sumuje się wartość punktową. 
 
(bez strzałów próbnych, czas 3 minuty, 10 strzałów ocenianych, ) 
Broń strzelnicy / Ruger 10/22 z otwartymi przyrządami / lub broń rodzica/opiekuna. Broń 
musi posiadać otwarte przyrządy celownicze. 

 
 
Dorośli: 
Pistolet bocznego zapłonu 
pozycja stojąca 
20m. 10 strzałów cel tarcza TS2  
(bez strzałów próbnych, czas 1 minuta, 10 strzałów ocenianych, ) 
Broń strzelnicy /CZ SP 0 7 lub Glock 17 z konwersją do 22lr/  lub własna 
 
Pistolet bocznego zapłonu dynamiczny 
20m. 10 strzałów cel tarcza TS2  
(bez strzałów próbnych, czas mierzony timerem, 10 strzałów ocenianych plus wynik czasu ) 
Broń strzelnicy  /CZ SP 0 7 lub Glock 17 z konwersją ddo 22lr  lub własna 
 

 
Karabinek bocznego zapłonu z otwartymi przyrządami 
pozycja stojąca   
20m. tarcza TS2. 
 
(bez strzałów próbnych, czas 1 minuta, 10 strzałów ocenianych, ) 
Broń strzelnicy / Ruger 10/22/ / lub własna. Broń musi posiadać otwarte przyrządy 
celownicze. 
 

 


