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Regulamin turnieju strzeleckiego z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych 

 w Klubie Strzeleckim RCS Panaszew  
w dniu 06.03.2022 r. 

1. CEL TURNIEJU  

· Propagowanie i pielęgnowanie historii o Żołnierzach Wyklętych 
· Wyłonienie najlepszych strzelców 
· Rozpropagowanie sportu strzeleckiego 
· Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe 

 
2. ORGANIZATOR TURNIEJU 

· Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki RCS Panaszew 
 
3.TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU  

· Zawody odbędą się na strzelnicy RCS Panaszew,  
Panaszew 4a, 99-200 Poddębice. 

· Zawody odbędą się: 
- w niedzielę 06.03.2022 r. w godzinach 10.00 – 18.00 

 
 6 marca 
(niedziela) 

Psp 10, Pcz 10, Pcz+optyka 10, PM 10, PM+optyka 10, Ksp 10, 
Ksp+optyka 10, Kcz 5, Kcz+optyka 5, Kdw 5, Strzelba, 
Dodatkowo powyższe konkurencje będą strzelane z broni historycznej, 
kolekcjonerskiej i czarnoprochowej. 

 

4. PROGRAM TURNIEJU  

Turniej odbywał się będzie w następujących konkurencjach: 
· pistolet sportowy na odległość 15 m, 13 strzałów, 3 najgorsze odpadają, tarcza sportowa TS-2,  

czas 10 minut,  
· pistolet centralnego zapłonu na odległość 15 m, 13 strzałów, 3 najgorsze odpadają, tarcza sportowa TS-2, 

czas 10 minut  
· pistolet centralnego zapłonu z optyką na odległość 15 m, 13 strzałów, 3 najgorsze odpadają, tarcza 

sportowa TS-2, czas 10 minut  
· pistolet maszynowy na odległość 15 m, 13 strzałów, 3 najgorsze odpadają, tarcza sylwetkowa NT 23P 

MINI, czas 10 minut minut  
· pistolet maszynowy z optyką na odległość 15 m, 13 strzałów, 3 najgorsze odpadają, tarcza sylwetkowa NT 

23P MINI, czas 10 minut  
· karabin sportowy na odległość 15 m, 13 strzałów, 3 najgorsze odpadają, tarcza sylwetkowa NT 23P MINI, 

czas 10 minut  
· karabin sportowy z optyką na odległość 15 m, 13 strzałów, 3 najgorsze odpadają, tarcza sylwetkowa NT 

23P MINI, czas 10 minut  
· karabin centralnego zapłonu stojąc na odległość 15 m, 7 strzałów, 2 najgorsze odpadają, tarcza sylwetkowa 

NT 23P MINI, czas 5 minut  
· karabin centralnego zapłonu z optyką stojąc na odległość 15 m, 7 strzałów, 2 najgorsze odpadają, tarcza 

sylwetkowa NT 23P MINI, czas 5 minut  
· karabin dowolny stojąc na odległość 15 m, 7 strzałów, 2 najgorsze odpadają, tarcza sylwetkowa NT 23P 

MINI, czas 5 minut  
· strzelba gładkolufowa  na odległość 15 m, 5 strzałów do celów reaktywnych - w jak najkrótszym czasie 
· strzelba gładkolufowa  na odległość 15 m, 5 strzałów do tarczy sportowej TS-2, czas 3 minuty 
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5. UCZESTNICTWO 

· W turnieju mogą brać udział zawodnicy posiadający Licencje Zawodnicze PZSS, członkowie Klubu 
Strzeleckiego RCS Panaszew oraz zaproszeni goście.  

 
6. PUNKTACJA 

· Wyniki zawodników będą stanowiły sumę wartości przestrzelin w polu punktowym tarczy. Przy równej 
ilości punktów kolejność zostanie ustalona według przepisów Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego.  

 
7. ZGŁOSZENIA 

· Zgłoszenia można dokonywać w czasie trwania turnieju. 
 
8. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Opłaty startowe obciążają zawodników: 

L.p. Nazwa konkurencji Stawka Uwagi 

1. Konkurencje kulowe z własną bronią i 
amunicją 20 zł -  

2. Konkurencje kulowe  40 zł 

 
organizator zapewnia broń  
i amunicję 
 

3.          Konkurencje dynamiczne          50 zł  z własną bronią i amunicję 
 

4.          Konkurencje dynamiczne                            70 zł   organizator zapewnia broń  
i amunicję 

 

9. SPRAWY RÓŻNE 
1.W konkurencjach z broni historycznej, kolekcjonerskiej i czarnoprochowej zawodnicy sami zapewniają 
broń i amunicję. 
2. Dopuszcza się strzelanie z obu rąk lub strzelanie z podpórki przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów w zależności od ilości   
     zgłoszeń,  
4. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminem podejmuje organizator.  
5. W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN.  
6. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie. 
7. Uczestnicy zawodów, biorąc udział w tych zawodach, wyrażają zgodę na publikowanie ich danych 

osobowych i wizerunku w komunikacie, relacjach z przebiegu i zakończenia zawodów zamieszczonych  
w materiałach promocyjnych organizatora, współorganizatora oraz w mediach, a udział w zawodach jest 
równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2018 poz.1000, z późn. zm.). 

 
ORGANIZATOR 
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