
 
 

Regulamin Klubowych  Zawodów Strzeleckich Łask 2022 
 

1. CEL ZAWODÓW 
· popularyzacja sportu strzeleckiego wśród młodzieży i dorosłych 
· starty w zawodach celem przedłużenia licencji zawodniczej na 2022 rok  
· wyłonienie najlepszych zawodników. 

‘ 
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Klub Strzelecki KRUK Łask 
ul. Wrzosowa 35 
tel. 602-211-637 
www.klubkruk-lask.pl 
Regon: 730261706    NIP: 831-14-85-937 

 
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 
23.01.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe + Puchar Województwa 
20.02.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe + Puchar Województwa 
20.03.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe 
10.04.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe 
29.05.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe 
26.06.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe 
24.07.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe 
21.08.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe 
18.09.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe 
16.10.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe 
20.11.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe 
11.12.2022  Łask- Kolumna ul. Wrzosowa 35 Zawody Klubowe + Puchar Województwa Finał 

 
Strzelnica kryta  firmy „SHOTBOM” Kolumna ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask. 
Rozpoczęcie zawodów godzina 09.00  
Zakończenie zawodów godzina 14.00 
 

4. PROGRAM ZAWODÓW   

· Kdw z lunetą- leżąc-bez podpórki- 3 próbne (3 minuty), 10 ocenianych (5 minut) - 
odległość 50m, tarcza Kpn 

· Kcz - leżąc- bez podpórki- 3 próbne (3 minuty), 10 ocenianych (5 minut) - odległość 
50m, tarcza TS-1- przyrządy celownicze mechaniczne lub kolimator bez powiększeń 

· Ksp - leżąc-bez podpórki - 3 próbne (3 minuty), 10 ocenianych (5 minut) - odległość 
50m, tarcza TS-1- przyrządy celownicze tylko mechaniczne  

http://www.klubkruk-lask.pl


· Pcz - 3 próbne (3 minuty), 10 ocenianych (5 minut) - odległość 25m, tarcza TS-4 

· Psp - 3 próbne (3 minuty), 10 ocenianych (5 minut) - odległość 25m, tarcza TS-4 

· SDS-5 - Strzelba Dynamiczna - Standard, 5 strzałów 

· SDA-5 - Strzelba Dynamiczna - Automat, 5 strzałów 

· Strzelba gładka lufa 5 ocenianych BRENECA (5 minut) – odległość 25m, tarcza TS-4  
 

Pistolet można strzelać oburącz. 
 

       5. UCZESTNICTWO 
 

· zawodnicy posiadający licencję PZSS 
· zawodnicy ubiegający się o licencję i patent PZSS 
· sympatycy strzelectwa sportowego. 

 
      6. KLASYFIKACJA 
 

· indywidualna w konkurencji- Kdw 
· indywidualna w konkurencji- Kcz 
· indywidualna w konkurencji- Ksp 
· indywidualna w konkurencji- Pcz 
· indywidualna w konkurencji- Psp 
· indywidualna w konkurencji- Strzelba Dynamiczna – Standard. 
· indywidualna w konkurencji- Strzelba Dynamiczna – Automat. 
· indywidualna w konkurencji- Gładka lufa BRENECA 

 
      7. NAGRODY 
 

· DYPLOMY – za miejsce I   
 
      8. ZGŁOSZENIA 
 

Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów w godzinach 09.00 ÷11.00 
Po tych godzinach zgłoszenia nie będą przyjmowane !  

 
      
 
 9. KOSZTY UCZESTNICTWA 
 

· startowe: 40 zł + 10 zł za każdą dodatkową konkurencję 
· amunicję odpłatnie zapewnia Organizator.  
10. PROTESTY 
 

Zawodnik może złożyć protest bezpośrednio po zaistniałym spornym zdarzeniu do 
Sędziego Głównego. 
Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna. 
 

 



11. SPRAWY RÓŻNE 
 

 
· broń  własna lub użyczona 
· korzystanie z broni klubowej obowiązkowo z amunicją klubową 
· można używać lunet do obserwacji przestrzelin 
· złożenie podpisu na metryczce startowej jest wyrażeniem zgody na umieszczenie 

nazwiska i imienia w komunikacie końcowym oraz na publikację rezultatów z zawodów 
w środkach masowego przekazu 

· PRZEBIEG KONKURENCJI STRZELBA DYNAMICZNA – STANDARD 
PRZEBIEG KONKURENCJI STRZELBA DYNAMICZNA – AUTOMAT 
PRZEBIEG KONKURENCJI STRZELBA GŁADKA LUFA 
 

1. Broń: strzelba gładko lufowa, jedno/dwu lufowa lub powtarzalna. 
2. Amunicja: amunicja śrutowa (max 5 szt.) amunicja kulowa (max 10 szt.) 
- Zawodnik w momencie startu może posiadać i użyć tylko określoną ilość 

amunicji równą liczbie celów reaktywnych przeznaczonych do ostrzelania 
na torze (max 5 szt.) 

3. Przebieg i ocena konkurencji: 
- Na dedykowanym konkurencji torze ostrzelać wyznaczoną liczbę celów 

reaktywnych (max 5 szt.) 
- Wynikiem jest czas wykonanych zadań strzeleckich, powiększonych  

o ewentualne kary, których miary wynoszą odpowiednio: „miss” +5s. 
„procedura” +3s. 

- Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia 
rozładowania broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją 

- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją 
- Oddane strzału przed sygnałem startowym „Timera” karane jest 

dyskwalifikacją 
- Problemy z bronią i amunicją w czasie konkurencji są problemami 

zawodnika. 
 
 

 
 
 

 
Uczestnicy biorący udział w zawodach na strzelnicy „SHOTBOM” podlegają regulaminowi 
strzelnicy. 
 
Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujęte niniejszym regulaminem podejmuje 
Sędzia Główny. 

 
 
 


