
Regulamin inauguracyjnych zawodów strzeleckich 
organizowanych przez 

Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb 
Mundurowych BASTION 

 
I. CEL ZAWODÓW  

Wyłonienie najlepszego zawodnika. Rywalizacja sportowa, popularyzacja strzelectwa sportowego, 
integracja środowiska strzeleckiego, utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich 
przydatnych w obronności państwa. 
 

II. ORGANIZATOR  
Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych BASTION  
Łódź ul. Przybyszewskiego 73/75 Tel. 695-433-159, e-mail: bastionlodz@gmail.com  
www.bastionlodz.pl 
 
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  
25 czerwca 2022r godz. 15.00 -20.00 strzelnica LOK w Ozorkowie Ozorków ul. Sportowa 5 
 
IV. PROGRAM  

1. Pistolet Sportowy 
· 13 strzałów do jednej tarczy -10 najlepszych ocenianych 
· Odległość strzelań – 25 m 
· Czas konkurencji – 10 minut  
· Mechaniczne przyrządy celownicze 

2.  Pistolet Centralnego Zapłonu 
· 13 strzałów do jednej tarczy - 10 najlepszych ocenianych 
· Odległość strzelań – 25 m 
· Czas konkurencji – 10 minut  
· Mechaniczne przyrządy celownicze 

3.  Pistolet Maszynowy 
· 13 strzałów do jednej tarczy - 10 najlepszych ocenianych 
· Odległość strzelań – 25 m 
· Czas konkurencji –10 minut  
· strzelanie do tarczy nt/23p (popiersie) 
· Mechaniczne przyrządy celownicze 

4. Karabin Bocznego Zapłonu – AR 
· 13 strzałów do jednej tarczy - 10 najlepszych ocenianych 
· Odległość strzelań – 25 m 
· Czas konkurencji – 10 minut  
· Mechaniczne przyrządy celownicze 
· Karabin typu AR, kaliber .22LR 

5. Strzelba 
· Strzelanie do 7 celów metalowych 
· Ilość amunicji – 7 sztuk 
· Wyniki obliczane metodą Comstock 
· Strzelba samopowtarzalna +3 sekundy 

 
V. UCZESTNICTWO  

Członkowie SFSM BASTION, żołnierze, policjanci oraz przedstawiciele innych służb 
mundurowych, Zaproszeni goście.  
 

mailto:bastionlodz@gmail.com
http://www.bastionlodz.pl


VI. KLASYFIKACJA 
 Indywidualna według uzyskanych wyników. 
 
VII. NAGRODY W każdej konkurencji za miejsca 1-3 dyplomy.  

 
VIII. ZGŁOSZENIA  

Termin zgłoszeń: w dniu zawodów od godz. 15.00 do 17.00 
Po tych godzinach zgłoszenia nie będą przyjęte ! 
 
IX. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Startowe: 20 zł za pierwszą konkurencję + 10 zł za każdą następną. 
 

X. SPRAWY RÓŻNE  
1. Broń i amunicja własna. 
2. Zabrania się używania broni z zamontowanymi przyrządami optycznymi (lunety 

kolimatory etc.) 
3. Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni (zwrot 

kosztów amunicji).  
4. Zawody w kalendarzu ŁZSS. 
5. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.  
6. Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest 

bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego 
decyzja jest ostateczna.  

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

8. W Zawodach obowiązuje niniejszy Regulamin. 
9. W sprawach nieujętych w Regulaminie decydujące zdanie należy do Sędziego 

Głównego Zawodów. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian oraz interpretacji niniejszego 

Regulaminu. 
11. Obsługę sędziowską zapewnia Organizator. 

 
 
 
 
 


