
Regulamin zwodów klubowych K.S. Baszta Łęczyca-2019 r 
 
1. Cel zawodów 
-Popularyzacja strzelectwa sportowego  
-Integracja środowiska strzeleckiego 
-Rozwijanie umiejętności strzeleckich 
- Wyłonienie najlepszych zawodników 
-Uczczenie rocznic ważnych wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym 
2. Miejsce zawodów oraz termin 
Zawody odbywają się zgodnie z kalendarzem zawodów Klubu Strzeleckiego Baszta 
Łęczyca na strzelnicy klubowej w miejscowości Sławęcin – lokalizacja przy trasie 
Topola Król.- Kłodawa( N:52°8’23,01” E:19°5’8,49”)  
 
30 czerwca- zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
14 lipca- zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
8 września- zawody dla uczczenia 80. 
rocznicy Bitwy nad Bzurą  

Pistolet, karabin, strzelba, konkurencja 
specjalna: karabin standard- 100m 
tarcze redukcyjne (odpowiednik 
dystansu 300m) 

29 września- zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
6 października- zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
10 listopada- zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
8 grudnia- zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 

 
3. Organizator zawodów 
Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki Baszta Łęczyca 
4. Program zawodów 
Zawody odbywają się w następujących konkurencjach: 
-Pistolet centralnego zapłonu- 25m, pozycja stojąca (możliwość strzelania oburącz), 
13 strzałów (3 próbne, 10 ocenianych- oceniane 10 najlepszych przestrzelin), seria 
próbna- czas 2 minuty, seria oceniana- czas 10 minut, tarcza sportowa TS-2, 
kategorie STANDARD i OPEN 
-Karabin centralnego zapłonu- 50m, pozycja siedząca lub klęcząca, 13 strzałów (3 
próbne, 10 ocenianych- oceniane 10 najlepszych przestrzelin), seria próbna- czas 2 
minuty, seria oceniana- czas 10 minut, tarcza sportowa TS-2, kategorie STANDARD 
i OPEN 
-Karabin centralnego zapłonu- 100m, pozycja siedząca lub klęcząca, 13 strzałów (3 
próbne, 10 ocenianych- oceniane 10 najlepszych przestrzelin), seria próbna- czas 2 



minuty, seria oceniana- czas 10 minut, tarcza sportowa TS-2, kategorie STANDARD 
i OPEN 
W konkurencjach karabinowych dopuszczalna jest postawa stojąca 
-Strzelba gładkolufowa- 25m, pozycja stojąca, 5 strzałów (breneka), tarcza sportowa 
TS-2, czas 5 minut 
 
5. Uczestnicy 
-Zawodnicy posiadający ważną licencje PZSS 
-Członkowie KS Baszta 
-Żołnierze, policjanci oraz przedstawiciele innych służb mundurowych 
-Zaproszeni goście 
6. Klasyfikacja 
Indywidualna według uzyskanych wyników. 
Wyniki uzyskane w zawodach są zaliczane do klasyfikacji rocznej Pucharu K.S. 
Baszta  
7. Nagrody 
-Dyplomy-za miejsca 1-3 w zawodach klubowych 
-Puchary i nagrody rzeczowe w klasyfikacji rocznej 
8. Zgłoszenia 
W dniu zawodów od godziny 10:00 do 12:00 
9. Koszty uczestnictwa 
Za pierwszą konkurencję 25zł, za drugą 15zł, za kolejne po 10zł, konkurencje 
specjalne 30 zł 
Podczas trwania zawodów organizator zapewnia możliwość skorzystania z broni 
klubowej: 
-Członkowie KS Baszta ponoszą wyłącznie koszty wystrzelanej amunicji 
-Osoby z poza KS Baszta- 10 zł za wypożyczenie jednej sztuki broni klubowej oraz 
amunicja w cenie podanej w cenniku strzelnicy 
10. Kary 
Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty: 
-za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę 
-za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia 
bezpieczeństwa 
-przy pierwszym przewinieniu polegającym na stosowaniu podpórki w trakcie 
konkurencji, następne upomnienie skutkuje dyskwalifikacją 
Odkładanie załadowanej broni karane jest dyskwalifikacją. 
Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia rozładowania 
broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją. 
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją. 



Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją. 
11.Zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na strzelnicy 
-Broń na strzelnicy należy przenosić w futerałach lub kaburach bez pasów nośnych 
w stanie rozładowanym, bez podpiętych magazynków nabojowych i ze znacznikami 
rozładowania broni w komorach nabojowych. 
-Poza stanowiskami strzeleckim broń można wyjmować z kabur i futerałów jedynie 
w oznaczonej Strefie bezpieczeństwa .  
-W strefie bezpieczeństwa nie wolno wyjmować żadnego rodzaju  amunicji. 
-ładowanie broni odbywa się tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę 
sędziego. 
12. Sprawy różne 
-Sędzia nadzorujący przebieg konkurencji wydaje następujące komendy: 
ŁADUJ- załadowanie magazynka pistoletu lub bębna rewolweru, podłączenie 
magazynka i przeładowanie pistoletu   
START- rozpoczęcie strzelania 
STOP- przerwanie strzelania, zdjęcie palca z języka spustowego 
ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ- odłączenie magazynka, pokazanie sędziemu 
pustego magazynka lub bębna rewolweru oraz pustej komory nabojowej, oddanie 
strzału kontrolnego, schowanie broni do kabury lub odłożenie jej  i zejście ze 
stanowiska 
-W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego 
czasu, odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni 
-Pozycje na stanowiskach strzeleckich zawodnicy zajmują na polecenie sędziego 
-W czasie zawodów obowiązuje pisemna forma składania protestów. 
-Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik, w przypadku 
wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie 
trwania konkurencji pod warunkiem, że nastąpi ono po wystrzelaniu załadowanych  
naboi i będzie wykonane pod bezpośrednim nadzorem sędziego 
-Interpretacja powyższego regulaminu należy do Sędziego Głównego a jego decyzja 
jest ostateczna  
 
Organizator dopuszcza odwołanie zawodów lub konkurencji ze względów 
technicznych lub bezpieczeństwa po uprzednim poinformowaniu Władz Łódzkiego 
Związku Strzelectwa Sportowego 
 

       Prezes K.S. Baszta 

        Anna Bagrowska  

 



 

 

   

   

 


