
 
Regulamin Zawodów Strzeleckich 
z okazji Święta Wojska Polskiego 

15.08.2021 r. Radomsko 
 

1. CEL ZAWODÓW  
Za główne cele organizatorzy przyjmują:  

- upamiętnienie święta Wojska Polskiego,  
- krzewienie i upowszechnianie strzelectwa sportowego,  
- popularyzowanie zdrowego stylu życia,  
- integrację środowiska strzeleckiego,  
- wyzwolenie sportowej rywalizacji i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu 

strzelectwa.  
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW  

Klub Strzelecki „Rykoszet” LOK  
ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko  
www.rykoszetlok.pl  
tel. 601 527 909  

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  
15.08.2021 r., godz. 10.00, Strzelnica LOK, Radomsko, ul. Piaskowa 7.  

4. PROGRAM ZAWODÓW  
a) karabin wojskowy samopowtarzalny. 
Wyłącznie samopowtarzalny wojskowy karabin centralnego zapłonu kalibru w kalibrze do 7,62 mm, 

13 strzałów (10 najlepszych strzałów ocenianych) do tarczy NT23P, przyrządy celownicze 
mechaniczne, oryginalne zgodne z typem broni, postawa leżąca bez podpórki, czas 15 minut, 
odległość 100 metrów, 

b) karabin wojskowy historyczny. 
Wyłącznie oryginalny wojskowy karabin powtarzalny centralnego zapłonu wyprodukowany do 1953 

roku, przyrządy celownicze mechaniczne, oryginalne zgodne z typem broni, 13 strzałów (10 
najlepszych strzałów ocenianych) do tarczy NT23P, postawa leżąca bez podpórki, czas 15 minut, 
odległość 100 metrów, 

c) pistolet wojskowy. 
Wyłącznie wojskowy samopowtarzalny pistolet centralnego zapłonu (bez rewolwerów i pistoletów 

sportowych!) w kalibrze min. 9mm, 13 strzałów (10 najlepszych strzałów ocenianych) do tarczy 
NT23P, przyrządy celownicze otwarte, postawa stojąca, czas 15 minut, odległość 25 metrów. 
Dopuszcza się strzelanie z obu rąk. 

Konkurencje a-c są rozgrywane przemiennie.  
5. UCZESTNICTWO  

Zawodnicy: kobiety i mężczyźni razem(seniorzy).  
6. KLASYFIKACJA  

Indywidualna - według ilości zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach.  
7. NAGRODY  

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji (miejsca I-III) otrzymają pamiątkowe puchary, (miejsca I-V) 
pamiątkowe dyplomy. 

8. ZGŁOSZENIA  
Za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez organizatora zawodów w 
terminie 13.08.2021 godz. 20.00.  

9. KOSZTY UCZESTNICTWA  
Opłata startowa:  
dla konkurencji a)  

- 40 złotych w przypadku korzystania z broni i amunicji organizatora,  
- 25 złotych w przypadku korzystania z broni i amunicji własnej.  

10. SPRAWY RÓŻNE  
Zawody rozgrywane zgodnie z regulaminami ISSF, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej. 
Przestrzeliny kalibrowane do średnicy 7,62 (karabin) i 9mm (pistolet). 
Szczegóły dot. sposobu zgłoszenia drogą elektroniczną znajdują się na stronie organizatora zawodów. 
Dopuszcza się kilkukrotny start zawodnika w danej konkurencji z zastrzeżeniem, że tylko pierwszy start 
zaliczany będzie do klasyfikacji końcowej. 
 

http://www.rykoszetlok.pl

