
Regulamin zwodów klubowych K.S. Baszta Łęczyca-2020 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”)  

Kalendarz zawodów na rok 2020 

22 luty- zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
15 marca- zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
29 marca- zawody klubowe  Odwołane 
19 kwietnia- zawody klubowe Odwołane 
25 kwietnia – Puchar Województwa Open 
2020 

Odwołane 

30 maja - zawody klubowe Odwołane 
21 czerwca - zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
09 lipca –zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba  
27 sierpnia – zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
30 sierpnia- Puchar Województwa Open 
2020 

Pcz, Psp, karabin, strzelba 

13 września- II Turniej Bohaterów Bitwy nad 
Bzurą o Puchar Burmistrza Miasta Łęczycy  

Pistolet, karabin, strzelba 

26 września- zawody klubowe  Pistolet, karabin, strzelba 
04 października-zawody klubowe  Pistolet, karabin, strzelba 
18 października – PucharWojewództwa 
Open 2020  (zmiana terminu)

Pcz, Psp, karabin, strzelba 

08 listopada- zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
28 listopada-zawody klubowe Pistolet, karabin, strzelba 
13 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 Psp, kategorie STANDARD ( przyrządy 
celownicze mechaniczne) i OPEN (przyrządy optoelektryczne) 



-Pistolet sportowy - 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 Psp, Przyrządy celownicze tylko mechaniczne 
 
-Karabin centralnego zapłonu- 50m oraz 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 Psp, kategorie STANDARD i OPEN 
 
-Karabin centralnego zapłonu - 300 m Royal, pozycja siedząca, klęcząca lub stojąca 13 
strzałów (3 próbne, 10 ocenianych- oceniane 10 najlepszych przestrzelin), seria próbna- czas 2 
minuty, seria oceniana- czas 10 minut, tarcza redukcyjna 300m , przyrządy celownicze 
mechaniczne. W postawie stojącej dopuszczone są pasy strzeleckie 
 
-Strzelba gładkolufowa- 25m, pozycja stojąca, 5 strzałów (breneka), tarcza sportowa Psp, czas 
3 minuty 
 
- Pistolet Dynamiczny 
Ogólne zasady rozgrywania konkurencji 
W przypadku złych warunków pogodowych organizator zawodów, ze względów 
bezpieczeństwa, przeprowadzi konkurencje pistolet dynamiczny w sposób nie wymagający 
przemieszczania się strzelca. 
Wszystkie cele będą ostrzeliwane z jednego stanowiska najpierw z postawy klęczącej a 
następnie stojącej. 
Broń 
- Pistolet centralnego zapłonu w kalibrze od 7,62 mm do 11,43 mm. 
Cele 
- 6 celów reaktywnych metalowych 
- 4 tarcze mini IPSC 
Stanowiska 
Dwa stanowiska:  
- Stanowisko 1, z którego, w postawie klęczącej z odległości 25 m, ostrzeliwuje się tarcze mini 
IPSC 
- Stanowisko 2, z którego, z postawy stojącej ostrzeliwuje się cele reaktywne metalowe z 
odległości 15 metrów. 
Przebieg konkurencji 
- Zawodnik zajmuje miejsce na Stanowisku 1. Na polecenie sędziego ładuje dwa magazynki. 
Pierwszy 8 nabojami, drugi sześcioma. Umieszcza je w ładownicach .  . Dopuszcza się 
umieszczenie magazynków w kieszeni. 
- Na komendę PRZYGOTUJ SIĘ zawodnik zajmuje postawę wyjściową stojącą, broń 
rozładowana w kaburze, bez dołączonego magazynka. Po tej komendzie zawodnikowi nie 
wolno opuścić stanowiska. 
- Po komendzie JESTEŚ GOTÓW?, w przypadku braku negatywnej odpowiedzi zawodnika, 
Sędzia uznaje, że zawodnik jest gotów rozpocząć przebieg na torze a  przebieg konkurencji jest 
dla niego zrozumiały. 
- Po komendzie UWAGA! Rozlega się sygnał dźwiękowy, po którym rozpoczyna się pomiar 
czasu a  zawodnik rozpoczyna przebieg na torze, przyjmując postawę klęczącą, dołączając 



magazynek z ośmioma nabojami, przeładowując broń i ostrzeliwując dwukrotnie każdą tarczę 
mini  IPSC. 
- Po ostrzelaniu ostatniej tarczy, przemieszcza się na Stanowisko 2, gdzie dokonuje wymiany 
magazynka, dołączając do broni magazynek załadowany sześcioma nabojami i ostrzeliwuje 6 
metalowych celów reaktywnych. 
- Jeżeli Sędzia uzna, że zawodnik zakończył przebieg wydaje komendę STOP! JEŻELI 
SKOŃCZYŁEŚ, ROZŁADUJ BROŃ I PRZEDSTAW DO SPRAWDZENIA. Zawodnik 
odłącza magazynek i pokazuje sędziemu broń tak aby widoczna była pusta komora nabojowa i 
magazynek.  
- Następnie na komendę sędziego JEŻELI ROZŁADOWAŁEŚ, STRZAŁ KONTROLNY, 
KABURA zawodnik kierując broń – pistolet – w sposób bezpieczny lufą w kierunku 
kulochwytu zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny, po czym chowa rozładowaną broń do 
kabury 
- Sędzia w każdym momencie wykonywania przez zawodnika przebiegu na torze może 
zatrzymać zawodnika komendą „STOP! ...ROZŁADUJ”, „...LUFA DO GÓRY”. Po 
rozładowaniu broni, przedstawia się zawodnikowi przyczynę zatrzymania. 
 
 
Bezpieczeństwo 
1. W czasie konkurencji Pistolet Dynamiczny obowiązują Ogólne zasady 
bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim przyjęte uchwałą Zarządu PZSS, 24 kwietnia 2013 
roku. 
2. Podczas konkurencji Pistolet Dynamiczny obowiązują zasady bezpieczeństwa osób 
przebywających na strzelnicy określone przez regulamin strzelnicy, ustalony zgodnie z 
przepisami ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 
3. W trakcie przebiegu  konkurencji Pistolet Dynamiczny zabrania się przemieszczania 
zawodnika między stanowiskami strzeleckimi z załadowaną bronią lub dołączonym 
magazynkiem. 
4. W trakcie przebiegu  konkurencji Pistolet Dynamiczny w szczególności podczas 
ładowania, przeładowywania, rozładowywania broni, usuwania zacięć oraz w trakcie 
przemieszczania się zawodnika pomiędzy stanowiskami strzeleckimi broń musi być 
skierowana w dolną część kulochwytu głównego lub w dolną część kulochwytu bocznego 
lewego a palce zawodnika w sposób widoczny muszą znajdować się poza kabłąkiem 
spustowym (palec nie może znajdować się na spuście). 
5. Przed rozpoczęciem przebiegu konkurencji Pistolet Dynamiczny sędzia zapoznaje 
zawodników z torem (obchód toru) oraz procedurą strzelania a zawodnicy potwierdzają 
zapoznanie się z torem oraz zrozumienie procedury strzelania przed rozpoczęciem przebiegu. 
Zawodnicy dokonują obchodu toru bez broni. 
6. W trakcie przebiegu  konkurencji Pistolet Dynamiczny zabronione jest kierowanie lufy 
broni i oddawanie strzałów ponad kulochwytem, w stronę przeciwną niż kulochwyt lub w 
miejsca gdzie kulochwytu nie ma. 
 
Punktacja 
Wynikiem uzyskanym przez zawodnika jest czas przebiegu powiększony o: 
- + 5 sekund w przypadku nie przewrócenia metalowego celu reaktywnego, 
- + 5 sekund za każdy pojedynczy brak trafienia tarczy mini IPSC, 
- w przypadku uzyskania przez zawodników takich samych czasów liczy się wartość 
przestrzelin uzyskana na tarczach mini IPSC 



 
 
Karabin dynamiczny 
Konkurencja obejmuje strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (nabój pośredni, kaliber 
7,62x39 lub 5,56x45 mm)  do celów metalowych, tarczy mini NT23P oraz mini IPSC  
Organizator dopuszcza możliwość zmiany konfiguracji toru na każdych zawodach. 
W przypadku złych warunków pogodowych organizator zawodów, ze względów 
bezpieczeństwa przeprowadzi konkurencje karabin dynamiczny w sposób nie wymagający 
zmiany postawy strzelca i bez przemieszczania się strzelca. 
 
Cele 

1. Pięć celów metalowych – popperów 
2. Trzy tarcze mini IPSC  
3. Trzy tarcze mini NT23P 

 
Procedura strzelania: 
Przebieg konkurencji 

1. Zawodnik zajmuje miejsce na pozycji startowej. Broń rozładowana, bez podłączonego 
magazynka. Zawodnik, po dokonaniu sprawdzenia stanu broni przez sędziego, odkłada 
broń lufą w stronę kulochwytu, na stolik. Na komendę ŁADUJ zawodnik wprowadza 
po 6 sztuk nabojów do dwóch magazynków a do trzeciego 5 sztuk. Magazynki 
umieszcza w ładownicach. NIE DOŁĄCZA MAGAZYNKA DO BRONI! Dopuszcza 
się umieszczenie magazynków kieszeniach. 

2. Na komendę PRZYGOTUJ SIĘ zawodnik przyjmuje postawę startową stojącą. Broń, 
rozładowana, bez podpiętego magazynka. Zawodnik stoi w pozycji wyprostowanej,  
karabin trzyma obiema rękami. Kolba dotyka biodra zawodnika a lufa jest skierowana 
w dół, w kierunku kulochwytu. Palce poza kabłąkiem spustowym, nie dotykają spustu. 

3. Po komendzie-pytaniu: „JESTEŚ GOTOWY?” którą podaje sędzia, gdy zawodnik 
zajmie pozycję startową, jeżeli zawodnik wyraźnie nie zaprzecza, pada komenda 
„UWAGA”, po której sędzia uruchamiana timer. 

4. Na sygnał dźwiękowy timera rozpoczyna się pomiar czasu a zawodnik zaczyna 
przemieszczać się na  stanowisko strzeleckie numer 1. 

5. Po dotarciu na stanowisko strzeleckie nr 1, zawodnik przyjmuje postawę leżącą, dołącza 
do broni magazynek załadowany 5 nabojami, bez komendy sędziego przeładowuje broń 
wprowadzając nabój do komory nabojowej i ostrzeliwuje 5 celów metalowych w 
odległości około 75 m. 

6. Po wystrzeleniu ostatniego, piątego naboju, na stanowisku numer 1, rozładowuje broń 
odłączając pusty magazynek i przemieszcza się, biegnąc na stanowisko strzeleckie nr 2. 

7. Na stanowisku strzeleckim numer 2, przyjmuje postawę strzelecka klęczącą, dołącza do 
broni magazynek załadowany sześcioma nabojami, bez komendy sędziego 
przeładowuje broń wprowadzając nabój do komory nabojowej i ostrzeliwuje 3 tarcze 
mini NT23P-każdą dwukrotnie  

8. Po wystrzeleniu ostatniego, szóstego  naboju, na stanowisku numer 2, rozładowuje broń 
odłączając pusty magazynek i przemieszcza się, biegnąc na stanowisko strzeleckie nr 3. 

9. Na stanowisku strzeleckim numer 3, przyjmuje postawę strzelecka stojącą, dołącza do 
broni magazynek załadowany sześcioma nabojami, bez komendy sędziego 
przeładowuje broń i ostrzeliwuje każdą z trzech tarcz  mini IPSC dwukrotnie. 

10. Sędzia po tym jak uzna, że zawodnik zakończył przebieg, podaje komendę: „STOP! 
JEŻELI,SKOŃCZYŁEŚ, ROZŁADUJ”. Jeżeli broń jest rozładowana, sędzia podaje 
komendę: JEŻELI ROZŁADOWANA, STRZAŁ KONTROLNY, LUFA DO 



GÓRY. Zakończenie procedury rozładowania broni kończy przebieg. 
11. Sędzia w każdym momencie wykonywania przez zawodnika przebiegu na torze może 

zatrzymać zawodnika komendą „STOP! ...ROZŁADUJ”, „...LUFA DO GÓRY”. Po 
rozładowaniu broni, przedstawia się zawodnikowi przyczynę zatrzymania. 

 
 

Zasady bezpieczeństwa 
1. W czasie konkurencji Karabin Dynamiczny obowiązują Ogólne zasady 

bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim przyjęte uchwałą Zarządu PZSS, 24 kwietnia 
2013 roku. 

2. Podczas konkurencji Karabin Dynamiczny obowiązują zasady bezpieczeństwa osób 
przebywających na strzelnicy określone przez regulamin strzelnicy, ustalony zgodnie z 
przepisami ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

3. W trakcie przebiegu  konkurencji Karabin Dynamiczny zabrania się przemieszczania 
zawodnika między stanowiskami strzeleckimi z załadowaną bronią lub dołączonym 
magazynkiem. 

4. W trakcie przebiegu  konkurencji Karabin Dynamiczny w szczególności podczas 
ładowania, przeładowywania, rozładowywania broni, usuwania zacięć oraz w trakcie 
przemieszczania się zawodnika pomiędzy stanowiskami strzeleckimi broń musi być 
skierowana w dolną część kulochwytu głównego lub w dolną część kulochwytu 
bocznego lewego a palce zawodnika w sposób widoczny muszą znajdować się poza 
kabłąkiem spustowym (palec nie może znajdować się na spuście). 

5. Przed rozpoczęciem przebiegu konkurencji Karabin Dynamiczny sędzia zapoznaje 
zawodników z torem (obchód toru) oraz procedurą strzelania a zawodnicy potwierdzają 
zapoznanie się z torem oraz zrozumienie procedury strzelania przed rozpoczęciem 
przebiegu. Zawodnicy dokonują obchodu toru bez broni. 

6. W trakcie przebiegu  konkurencji Karabin Dynamiczny zabronione jest kierowanie lufy 
broni i oddawanie strzałów ponad kulochwytem, w stronę przeciwną niż kulochwyt lub 
w miejsca gdzie kulochwytu nie ma. 

 
Punktacja 

1. Wynik zawodnika stanowi uzyskany czas przebiegu toru zwiększony o 
2. Za brak trafienia w popper zostaje doliczone +5 sekund  do czasu. 
3. Za brak pojedynczego trafienia w tarczę mini NT23P zostaje doliczone + 5 sekund  
4. Za brak pojedynczego trafienia w tarczę mini IPSC zostaje doliczone + 5 sekund  

 
Kary - o ich nałożeniu decyduje sędzia: 
- za niebezpieczne zachowanie: dyskwalifikacja 
- za niezastosowanie się do procedury strzelania: kara proceduralna –10 pkt.  
   za każdy strzał oddany z naruszeniem procedury strzelania. 
 
 
 
Strzelba  dynamiczna 
Konkurencja obejmuje strzelanie ze strzelby gładkolufowej do tarczy sylwetkowej TS-9 lub 
TS-10 oraz celów metalowych + 1 rzutek. Organizator dopuszcza możliwość zmiany 
konfiguracji toru na każdych zawodach. 
W przypadku złych warunków pogodowych organizator zawodów, ze względów 
bezpieczeństwa przeprowadzi konkurencje strzelba  dynamiczna w sposób nie wymagający 
zmiany postawy strzelca i bez przemieszczania się strzelca. 



 
 
Cele 

1. Tarcza sylwetkowa TS-9 lub Ts-10 
2. 4 cele metalowe – poppery 
3. 1 rzutek 
 

 
Procedura strzelania: 
Przebieg konkurencji 

1. Zawodnik zajmuje miejsce na pozycji startowej- stanowisko nr 1-25m od celu. Broń 
rozładowana. Zawodnik, po dokonaniu sprawdzenia stanu broni przez sędziego, 
odkłada broń lufą w stronę kulochwytu, na stolik. Na komendę ŁADUJ zawodnik 
wprowadza  4 sztuki nabojów typu breneka do  magazynka a dwa pozostają na stoliku 
do doładowania. Doładowania zawodnik dokonuje najwcześniej po oddaniu 2 
pierwszych strzałów tylko i wyłącznie do magazynka . Na komendę PRZYGOTUJ 
SIĘ zawodnik przyjmuje postawę startową stojącą. Broń, załadowana, zabezpieczona. 
Zawodnik stoi w pozycji wyprostowanej, strzelbę  trzyma obiema rękami. Kolba dotyka 
biodra zawodnika a lufa jest skierowana w dół, w kierunku kulochwytu. Palce poza 
kabłąkiem spustowym, nie dotykają spustu. 

2. Po komendzie-pytaniu: „JESTEŚ GOTOWY?” którą podaje sędzia, gdy zawodnik 
zajmie pozycję startową, jeżeli zawodnik wyraźnie nie zaprzecza, pada komenda 
„UWAGA”, po której sędzia uruchamiana timer. 

3. Na sygnał dźwiękowy timera rozpoczyna się pomiar czasu a  zawodnik rozpoczyna 
ostrzelanie 1 tarczy sylwetkowej 6  nabojami typu breneka 

4. Po wystrzeleniu ostatniego, szóstego  naboju, na stanowisku numer 1, rozładowuje broń 
i przemieszcza się, biegnąc na stanowisko strzeleckie nr 2. 

5. Na stanowisku strzeleckim numer 2- 15 m od celu, przyjmuje postawę strzelecką 
stojącą , ładuje do magazynka pięć naboi śrutowych -naboje znajdują się na stoliku lub 
w ładownicy( dopuszcza się przenoszenie naboi w kieszeniach), bez komendy sędziego 
przeładowuje broń wprowadzając nabój do komory nabojowej i ostrzeliwuje cztery cele 
metalowe i uruchomiony przez popper  rzutek. Kolejność ostrzelania popperów jest 
dowolna 

6. Sędzia po tym jak uzna, że zawodnik zakończył konkurencję , podaje komendę: 
„STOP! JEŻELI,SKOŃCZYŁEŚ, ROZŁADUJ”. Jeżeli broń jest rozładowana, 
sędzia podaje komendę: JEŻELI ROZŁADOWANA, STRZAŁ KONTROLNY, 
LUFA DO GÓRY. Zakończenie procedury rozładowania broni kończy przebieg. 

7. Sędzia w każdym momencie wykonywania przez zawodnika przebiegu na torze może 
zatrzymać zawodnika komendą „STOP! ...ROZŁADUJ”, „...LUFA DO GÓRY”. Po 
rozładowaniu broni, przedstawia się zawodnikowi przyczynę zatrzymania. 

 
Zasady bezpieczeństwa 

1. W czasie konkurencji Strzelba  Dynamiczna obowiązują Ogólne zasady 
bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim przyjęte uchwałą Zarządu PZSS, 24 kwietnia 
2013 roku. 

2. Podczas konkurencji Strzelba Dynamiczna obowiązują zasady bezpieczeństwa osób 
przebywających na strzelnicy określone przez regulamin strzelnicy, ustalony zgodnie z 
przepisami ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

3. W trakcie przebiegu  konkurencji Strzelba Dynamiczna zabrania się przemieszczania 
zawodnika między stanowiskami strzeleckimi z załadowaną bronią. 



4. W trakcie przebiegu  konkurencji Strzelba Dynamiczna w szczególności podczas 
ładowania, przeładowywania, rozładowywania broni, usuwania zacięć oraz w trakcie 
przemieszczania się zawodnika pomiędzy stanowiskami strzeleckimi broń musi być 
skierowana w dolną część kulochwytu głównego lub w dolną część kulochwytu 
bocznego prawego a palce zawodnika w sposób widoczny muszą znajdować się poza 
kabłąkiem spustowym (palec nie może znajdować się na spuście). 

5. Przed rozpoczęciem przebiegu konkurencji Strzelba Dynamiczna sędzia zapoznaje 
zawodników z torem (obchód toru) oraz procedurą strzelania a zawodnicy potwierdzają 
zapoznanie się z torem oraz zrozumienie procedury strzelania przed rozpoczęciem 
przebiegu. Zawodnicy dokonują obchodu toru bez broni. 

6. W trakcie przebiegu  konkurencji Strzelba  Dynamiczna zabronione jest kierowanie 
lufy broni i oddawanie strzałów ponad kulochwytem, w stronę przeciwną niż kulochwyt 
lub w miejsca gdzie kulochwytu nie ma. 

 
Punktacja 
      1.Wynik zawodnika stanowi uzyskany czas przebiegu toru zwiększony o 
      2.Za brak trafienia w popper zostaje doliczone +5 sekund  do czasu. 

3.Za brak pojedynczego trafienia w tarczę sylwetkową zostaje doliczone + 5 sekund  
4.Za  trafienie w rzutek zostaje odliczone od czasu - 15 sekund  

 
 
 
Kary - o ich nałożeniu decyduje sędzia: 
- za niebezpieczne zachowanie: dyskwalifikacja 
- za niezastosowanie się do procedury strzelania: kara proceduralna –10 pkt.  
   za każdy strzał oddany z naruszeniem procedury strzelania. 
 

 
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 13:00 
9. Koszty uczestnictwa 
Za pierwszą konkurencję 25zł, za drugą 15zł, za kolejne po 10zł, karabin 300 m Royal 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  
 
Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
Organizator każdorazowo ustali ilość i zakres rozgrywanych konkurencji. Dopuszcza się 
odwołanie zawodów lub konkurencji ze względów technicznych lub bezpieczeństwa po 
uprzednim poinformowaniu Władz Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego 
 

       Prezes K.S. Baszta 

        Anna Bagrowska  



 

 

 




