
Regulamin zawodów strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki BUNKIER Zduńska Wola   
 
 

1. CEL  ZAWODÓW 

- rywalizacja sportowa 
- wyłonienie zwycięzcy zawodów 
- wyłonienie najlepszego zespołu 
-  zdobywanie klas sportowych, odznak strzeleckich 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- zbieranie punktów do rankingu rocznego 

2. ORGANIZATOR  ZAWODÓW 

 
Strzelecki Klub Sportowy BUNKIER  
Zduńska Wola 98-220  t. 609 310 777  
Zawody wpisane w kalendarz PZSS 

3. TERMIN  I  MIEJSCE  
ZAWODÓW 

 
Miejsce: Strzelnica Bunkier Zduńska Wola Łaska 5 
Termin: 08.03.2020 r. 

4. PROGRAM  ZAWODÓW 

 
- TOR 2 GUN karabin i pistolet   
- TOR 2 GUN   strzelba  i pistolet   

 
 

5. UCZESTNICTWO 

- Wszyscy posiadający licencję PZSS 
- Członkowie Klubu Bunkier  i innych klubów  
- Osoby nie posiadające licencji 
-  Żołnierze, policjanci oraz przedstawiciele innych służb 

mundurowych.  
- Zaproszeni goście  

6. KLASYFIKACJA 
 

 
- indywidualna według uzyskanych wyników 

 

7. NAGRODY 

1 sze miejsce: bagnet z WB Rogów, puchary i dyplomy za 
pozostałe miejsca 

8. ZGŁOSZENIA 

 
 

W dniu zawodów 

9. KOSZTY  UCZESTNICTWA 

Cena 1 tor 70 pln, dwa tory 100 pln. Amunicja 40 pln za każdy 
tor. 
  

10. SPRAWY  RÓŻNE 

Broń i amunicja własna lub klubu 
Organizator zapewni broń i amunicję osobom 
nieposiadającym własnej broni   
Niewystrzelona amunicja podlega zwrotowi sędziemu bez 
zwrotu kosztów. 
 



 
 

Regulamin konkurencji 
 

TOR 2 GUN PISTOLET KARABIN  
Odległość: 20 M 
dwie tarcze karabinowe, 2 gongi, 1 tarcza specjalna. 
6 strzałów z karabinu, 8 z pistoletu 
Broń: karabin centralnego zapłonu, przyrządy mechaniczne plus pistolet lub rewolwer 
centralnego zapłonu przyrządy mechaniczne lub optyczne  
przebieg: karabin z podpiętym magazynkiem, nieprzeładowany. Na sygnał timera zawodnik 
przeładowuje broń i oddaje po 3 strzały do dwóch tarcz karabinowych, odpina magazynek, 
odkłada bezpiecznie broń, pobiera pistolet ze stolika lub kabury z podpiętym magazynkiem, 
przeładowuje i oddaje z jednej silnej ręki po 3 strzały do gongu, zmienia magazynek i oburącz 
oddaje strzału do tarczy zombie w kolano postaci. 
 
Procedura: +3 sekundy za miss, + 3 sekundy za przyrządy optyczne pistoletu 
Punktacja: czas, miss, tarcza zombie 10 pkt za kolano 
 
   
 
 
TOR 2 GUN PISTOLET STRZELBA 
Odległość: 15 i 20 m  
Czas: nieograniczony 
Tarcze – 8 gongów i poperów, cel specjalny 
Broń: pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu i strzelba gładkolufowa 
Ilość strzałów: minimum 6 strzelba, 8 pistolet 
Przebieg: strzelba załadowana i przeładowana, zebezpieczona. Na sygnał timera zawodnik 
losuje z kartonika zapisane 5 cyfr z liczny PI /każdy zawodnik ma inną kombinację, ma 3 
sekundy na zapamiętanie, na sygnał sędziego dobiega i wchodzi na równoważnię. 
Ostrzeliwuje cele reaktywne 3 z silnej ręki, przeładowuje, 3 ze słabej. Odkłada strzelbę, 
dobywa pistolet z kabury, przeładowuje i oddaje strzały do gonga i/lub do celu specjalnego 
punktowanego wyżej. Koniec pomiaru czasu, zawodnik podaje ciąg cyfr. Za każdą 
prawidłowo podaną cyfrę ma minus 1 sekundę do czasu ogólnego 
 
  
 
 
Procedura: +3 sekundy za miss + 3 sekundy za strzelbą automat +3 sekundy za przyrządy  
   


