
1 CEL ZAWODÓW - wyłonienie zwycięzcy zawodów 
- rozwijanie umiejętności strzeleckich 
- integracja środowiska strzeleckiego 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 

2 ORGANIZATOR 
ZAWODÓW 

Strzelecki Klub Sportowy BUNKIER 
98-220 Zduńska Wola 
t. 609 310 777 

3 TERMIN I 
MIEJSCE 

ZAWODÓW 

Data zawodów  27 sierpnia 2023 
Start g. 9:00   
Wyniki ogłoszone następnego dnia na stronie klubu 
Miejsce: Strzelnica Okręglica   

4 PROGRAM 
ZAWODÓW 

A) KOPERTA karabin 14, pistolet 12 
B) TACHYKARDIA   karabin 14, pistolet 12 
C) TREPANACJA pistolet 12, strzelba 7 
D) NZK 

5 UCZESTNICTWO - członkowie Klubu  i innych klubów 
- osoby posiadające licencję PZSS 

6 KLASYFIKACJA indywidualna według uzyskanych wyników 
7 NAGRODY Medale za pierwsze 3 miejsca. Osoba wygrywająca miesiąc 

korzystania ze strzelnicy za darmo. Osoba najgorsza – 
darmowe szkolenie w Bunkrze. 

8 ZGŁOSZENIA www.zawodnik.rezultaty24.pl 
9 KOSZTY 

UCZESTNICTWA 
Cena: każda konkurencja 90 pln. Amunicja: KOPERTA, TA-
CHYKARDIA i TREPANACJA 90 pln, NZK 120 pln 

10 SPRAWY RÓŻNE Broń i amunicja własna lub Strzelnicy 
Organizator zapewni broń i amunicję osobom 
nieposiadającym własnej broni   
Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS.  

 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW klubowych STRZELECKIEGO KLUBU 

SPORTOWEGO ‘BUNKIER ‘  
 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.zawodnik.rezultaty24.pl


 
KOPERTA 

Odległość: 50m  
Cele: metalowe i tarcze  
Broń: Pistolet lub rewolwer w kalibrze do 11,43 mm (.45). Dowolne przyrządy. 
Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45). Dowolne 
przyrządy. Klubowa broń: karabin ak47, glock 17 
 
Amunicja: 3 magazynki do pistoletu ładowane dowolnie, łącznie 12 sztuk, dwa magazynki do ka-
rabinu po 7 sztuk 
 
Pozycja startowa stojąc, broń w kaburze lub na stoliku załadowana, nieprzeładowana.  
Karabin załadowany, nieprzeładowany, zabezpieczony na stoliku. 
Na sygnał timera zawodnik biegnie pod kulochwyt, przybiega z kopertą, przelicza sumę, jeśli 
suma przewyższa 130 pln krzyczy „operacja w piątek”, jeśli nie krzyczy „nie ma operacji!”. 
Przeładowuje pistolet i ostrzeliwuje dwie tarcze Mozambik drill /2xklatka, 1xgłowa/, zmienia 
stanowisko, oddaje leżąc jedną ręką 6 strzałów w gong,  odkłada broń w miejsce bezpieczne. 
Biegnie na stanowisko startowe, ładuje i przeładowuje karabin, oddaje z dowolnej ręki 7 strzałów 
w gong, zmienia magazynek i oddaje 7 strzałów z pozycji wymuszonej. 
  
Ocenia się celność i czas. tarcza: A 0 sek, C + 3 sek, D + 5 sek, miss +3 sek 
 
                                                                     TACHYKARDIA 
 
Odległość: 100 m 
Cele: cele stalowe  
Broń: Pistolet lub rewolwer w kalibrze do 11,43 mm (.45). Dowolne przyrządy. 
Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45). Dowolne 
przyrządy. Klubowa broń: karabin ak47, glock 17 
Plus karabin klubowy precyzyjny 2 strzały 
 
Amunicja: 3 magazynki do pistoletu ładowane dowolnie, łącznie 12 sztuk, dwa magazynki do ka-
rabinu po 7 sztuk. Karabin precyzyjny kaliber 308 2sztuki-po stronie organizatora. 
 
Pozycja startowa stojąc, broń w kaburze lub na stoliku załadowana, nieprzeładowana. Karabin za-
ładowany, nieprzeładowany, zabezpieczony na stoliku. 
 
 Na sygnał timera zawodnik losuje chorobę, rusza po wyznaczonym torze  
ostrzeliwując po 2 strzały do każdej znalezionej tarczy, dociera do karabinu, ładuje i przeładowuje 
karabin i ostrzeliwuje gong 7 razy z ninehola, czołga się po oponach i z końca opon leżąc ostrzeli-
wuje gong kolejne 7 razy.  
Dobiega do kulochwytu, pisze po łacinie (lekarz!) na karcie pacjenta wylosowaną chorobę /nie-
medyk po polsku/ i wraca sprintem na start. 
Przyjmuje pozycje leżącą i oddaje 2 strzały z karabinu precyzyjnego do celu trudnego. 
Ocenia się celność i czas. tarcza: A 0 sek, C + 3 sek, D + 5 sek, miss +3 sek, trafienie celu  
trunego minus 3 sekundy, błędna nazwa po łacinie plus 3 sekundy 
 
 
 
 
 



TREPANACJA  
Odległość: 20 m 
Cele: stalowe 
Broń: Pistolet lub rewolwer w kalibrze do 11,43 mm (.45). Dowolne przyrządy. Strzelba gładkolu-
fowa- za automat procedura 3 sekundy 
Amunicja: pistolet 3 magazynki po 5 sztuk, strzelba 7 sztuk /jedno doładowanie/ 
 
Przebieg konkurencji: pozycja stojąc,  broń na stoliku niezaładowana, na sygnał timera zawodnik 
bierze piłkę Gillego, przecina arbuz w wyznaczonych liniach i wyjmuje z arbuza 3 sztuki amunicji 
9mm. Miąższ arbuza nie może wypaść na stół-kara 3 sekundy. Ładuje i przeładowuje pistolet i 
strzela naprzemiennie do obu gongów ze zmianą magazynków jedną ręką, przynajmniej dwa 
strzały musi oddać ręką słabą. 
Odkłada broń na stolik, pobiera strzelbę i ze stanowiska pierwszego oddaje 4 strzały, zmienia sta-
nowisko i oddaje 3 strzały. Minimum jedno doładowanie strzelby. 
 
 
 
                                                                                 NZK 
Odległość: 50m  
Cele: metalowe i tarcze  
Broń: Pistolet lub rewolwer w kalibrze do 11,43 mm (.45). Dowolne przyrządy. 
Karabin AK47 dowolne przyrządy celownicze. Klubowa broń: karabin ak47, glock 17 
 
Amunicja: 3 magazynki do pistoletu ładowane dowolnie, łącznie 12 sztuk, 3 magazynki do 
 karabinu po 7 sztuk. 
 
Przebieg konkurencji: pozycja stojąc,  broń na stoliku niezaładowana, na sygnał timera zawodnik 
zaczyna pompować manekina 20 razy licząc głośno, bierze pistolet i ostrzeliwuje 4 tarcze po 3 
strzały jednorącz w Mozambik Drill /2 x klatka, 1xgłowa/, odkłada pistolet z  
zamkiem w tylnym położeniu lufą w kierunku kulochwytu.  
Wraca do manekina i pompuje go 10 razy, pobiera karabin i oddaje 14 strzałów z silnej ręki w 
gong, odkłada karabin bez magazynka, pompuje manekina 20 razy i oddaje 7 strzałów z karabinu 
ręką słabą w gong.  
 
 


