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R E G U L A M I N 
KLUBOWYCH  ZAWODÓW  STRZELECKICH 

 PISTOLET & STRZELBA  2021 
 
1. Cel zawodów: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- wyłonienie najlepszych zawodników  
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS 
- doskonalenie umiejętności strzeleckich 
 

2. Organizator zawodów: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 – ka”               
- kontakt: tel. 604608251    mail: biuro@10-strzel.org 
- zapisy: tel. 884608255   mail: 10.zapisy@gmail.com 
 

3. Termin i miejsce zawodów:  
- 10.10.2021 r.  Godzina: od 9.00 do 15.00 
- Strzelnica "Wapienniki" - Firma SPARTA,  97-512 Smotryszów 17, Gmina Kodrąb 
 

4. Program zawodów. 
Pistolet sportowy: odległość 25 m, 13 strzałów, ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin, 
tarcza sportowa (20/50), czas 7 minut, postawa stojąca, strzelanie z jednej ręki. 
 

Pistolet centralnego zapłonu: odległość 25 m, 13 strzałów, ocenianych jest 10 najlepszych 
przestrzelin, tarcza sportowa (20/50), czas 7 minut, postawa stojąca, dopuszcza się strzelanie z 
obu rąk. Ocena przestrzelin do kalibru 9 mm. 
 

Pistolet maszynowy: odległość 50 m, 10 strzałów ocenianych, dowolny pistolet maszynowy 
centralnego zapłonu (semi-auto) wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze, tarcza 
sylwetka NT23p, czas 5 minut, pozycja stojąca. Ocena przestrzelin do kalibru 9 mm. 
 

Strzelba gładkolufowa statyczna: odległość 50 m, 5 strzałów ocenianych (wymagane 
doładowanie), dowolna strzelba w kalibrze 12 bez kolimatora, amunicja typu Breneka, tarcza 
sportowa (psz), czas trwania konkurencji 5 minut. Wynikiem jest suma uzyskanych punktów. 
 

Strzelba gładkolufowa dynamiczna: dowolna strzelba w kalibrze do 12 z ręcznym 
przeładowaniem bez kolimatora, warunkowo dopuszcza się strzelby automatyczne lub z 
wymiennym magazynkiem (w tym przypadku przy każdej z tych opcji doliczone zostanie do 
uzyskanego czasu po 2,5 sek.). Ilość potrzebnej amunicji - 5 szt. 
Opis konkurencji: zadaniem zawodnika jest ostrzelanie w jak najkrótszym czasie celów 
reaktywnych z zachowaniem ustalonej kolejności. Czas trwania konkurencji - 3 min. 
Pozycja startowa: zawodnik stoi na stanowisku, amunicja i rozładowana strzelba leżą na stoliku. 
Ładowanie:  po sygnale startowym należy załadować 3 szt. amunicji. Doładowanie możliwe po 
pierwszym strzale. Strzelanie obowiązkowo w okularach ochronnych. 
 

5. Uczestnictwo: 
- zawodnicy posiadający i nieposiadający licencję sportową PZSS (odrębne klasyfikacje) 
 

6. Klasyfikacja: 
- klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji 
 

7. Nagrody: 
- dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji 
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8. Zgłoszenia: 
- zapisy telefonicznie (884608255) lub pocztą elektroniczną (10.zapisy@gmail.com) w 
terminie do dnia 8 października do godz. 18.00. Należy koniecznie podać: 
- nazwisko i imię 
- nazwę klubu w przypadku zawodników z poza Klubu 10-ka 
- wybrane konkurencje 
- zmianę godzinową (w przypadku wolnych miejsc) 
- określić rodzaj broni - własna czy klubowa (ważne!) 
 

Zgłoszenia w trakcie zawodów przyjmowane będą wyłącznie na koniec listy startowej. 
Zapisy mogą zostać zamknięte wcześniej - po wyczerpaniu limitu miejsc. 
 

Każdy zgłoszony zawodnik otrzyma potwierdzenie o otrzymanym numerze startowym. 
W przypadku braku otrzymania potwierdzenia należy się koniecznie skontaktować (następnego 
dnia) z biurem zapisów pod numerem tel.: 884608255. 
 

9. Koszty uczestnictwa: 
- opłata startowa 45,00 zł za każdą konkurencję - broń lub amunicja Klubowa 
- opłata startowa 30,00 zł za każdą konkurencję - broń i amunicja własna 
- opłata startowa razem za wszystkie konkurencje - odpowiednio: 200,00 i 130,00 zł 
- opłata dodatkowa w przypadku zgłoszenia po terminie: 30 zł 
Uwaga: wykluczone jest tworzenie opcji: broń klubowa / amunicja własna. 
 

W przypadku zgłoszenia i rezygnacji z udziału w zawodach bez dokonania odwołania w terminie 
do 9.10.2021 do godz. 18.00 obowiązuje uiszczenie opłaty startowej w wysokości 50 %.  Opłata 
wnoszona na rachunek bankowy Klubu po otrzymaniu imiennego powiadomienia z biura Klubu. 
 

10. Sprawy różne: 
- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z 

przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie sportowym – znajomość 
powyższych przepisów potwierdzana jest podpisem na liście startowej 

- metryczki startowe z nadanym kolejnym numerem startowym wydawane są każdemu 
zawodnikowi do dalszego uzupełnienia – start w danej konkurencji odbywa się wg kolejności 
numeru startowego 

- każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać umiejętność praktycznego posługiwania się bronią 
oraz wyposażeniem strzelnicy – brak powyższych umiejętności może skutkować 
dyskwalifikacją 

- dla wszystkich konkurencji obowiązuje 3 minutowy czas na przygotowanie do strzelania 
- obowiązuje stosowanie wskaźników bezpieczeństwa (rozładowania broni) 
- podczas pobytu na terenie strzelnicy wszyscy obecni zobowiązani są do stosowania okularów 
ochronnych oraz ochronników słuchu 
- obowiązuje tylko jeden start w poszczególnych konkurencjach 
- na stanowisku strzeleckim zawodnik powinien posiadać właściwą dla danej konkurencji ilość 
amunicji 
- uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów odnośnie wymaganego 
ciężaru spustu pistoletu (nie mniej niż 1 kg) 
- korzystanie z broni klubowej obowiązkowo z amunicją klubową 
- przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń Organizatora 
- sędziowie prowadzący zawody oraz inne osoby funkcyjne mogą uczestniczyć w zawodach 
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZSS 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 
- interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatora 
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