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Regulamin turnieju strzeleckiego z okazji Dnia Kobiet 

 w Klubie Strzeleckim RCS Panaszew  
w dniu 08.03.2022 r. 

1. CEL TURNIEJU  

· 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: 
- wtorek 08.03.2022 r. w godzinach 16.00 – 20.00 

 
 8 marca (wtorek) 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, 
 

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. 

 
 

Zawody w konkurencjach dynamicznych odbywają się według następujących zasad: 
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KONKURENCJA: NIESPODZIANKA (pistolet, karabin strzelba) 
 
ZADANIE: 
Należy ostrzelać cele (za każdym razem tor budowany będzie w inne konfiguracji). 
Ilość amunicji/strzałów 10-30 sztuk. z obowiązkową zmianą magazynka 
 
PRZEBIEG KONKURENCJI: 
Po komendzie sędziego, a następnie sygnale timera (lub urządzenia go zastępującego) zawodnik rozpoczyna 
ostrzał celu z jednoczesnym przemieszczaniem się pomiędzy wyznaczonymi punktami. 
Konkurencja samoistnie kończy się po upływie dwóch minut (120 sekund). Przekroczenie tego czasu daje 
wynik: 200 sekund (może być on powiększony o kary). 
 
PRÓBY: 
Każdy zawodnik ma prawo do trzech prób (przebiegu toru). Za wynik uznaje się najniższy czas łączny 
przebiegu (czas przebiegu + ewentualne kary). 
Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie czasów łącznych (krótszy czas = lepszy wynik). Zwycięża zawodnik 
o najniższym czasie łącznym. 
Awaria broni lub amunicji (niewypał, zacięcie itp.) nie są podstawą do unieważnienia lub powtórzenia 
przebiegu/próby. 
 
KARY: 
Kara za każdy nietrafiony cel: 10 sekund. 
Każdy trafiony "no shoot": 30 sekund. 
Kara proceduralna: 20 sekund. 
Kara proceduralna wynika ze złamania zasad rozgrywki nie zagrażającemu bezpieczeństwu. Np. za każdy 
nadmiarowy oddany lub nie oddany strzał. Naruszenie "spirit of the game" (celowe naruszenie zasad i ducha 
konkurencji celem uzyskania korzyści). 
Dyskwalifikacja (DNF): drugi falstart, złamanie reguł bezpieczeństwa (np. kątów bezpieczeństwa). 
 
INNE:  
Jeżeli celami zasadniczymi są cele jednokrotnego działania (poper, balonik) to po ich skutecznym ostrzelaniu 
(przewrócony poper, pęknięty balonik) pozostałe strzały strzelec winien oddać w kulochwyt. 
Jeśli nastąpi zdarzenie losowe z powodu awarii toru (np. samoistne przewrócenie się popera czy pęknięcia 
balonika celu zasadniczego) korzystne dla zawodnika. To tak będzie ono traktowane (czyli jak w omawianym 
przykładzie - poprawne, skuteczne trafienie celu). 
W wyjątkowej sytuacji sędzia może zmienić konfigurację toru i celów pomiędzy startami (np. ze względu na 
bezpieczeństwo np: w celu uniknięcia niebezpiecznych rykoszetów czy w sytuacji spowodowanej istotną 
awarię toru).  
W broni z kurkiem zewnętrznym, za kurek w pozycji spoczynkowej uznaje się też kurek w pozycji wpółnapiętej 
na zębie bezpieczeństwa. 
Za odpowiedni stan techniczny broni i amunicji własnej odpowiadają zawodnicy. Winna działać ona sprawnie i 
bezpiecznie. 
Sytuacje nie opisane w powyższym regulaminie podlegają wyłącznej ocenie i decyzji sędziego. 
 

 

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. 
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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. Dopuszcza się strzelanie z obu rąk lub strzelanie z podpórki przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów w zależności od ilości   
     zgłoszeń,  
3. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminem podejmuje organizator.  
4. W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN.  
5. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie. 
6. 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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