
Zawody Sekcji Strzelectwa Sportowego 
"IGLICA" Bełchatów 2019 

 
Regulamin Zawodów "Podwójna Strzelba" 

 
1. Cel zawodów: 
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników, 
- zdobywanie startów do przedłużenia licencji zawodniczej na 2020 rok, 
- popularyzacja strzelectwa sportowego. 
 
2. Organizator: 
- BKL "Iglica" Bełchatów. 
 
3. Termin i miejsce zawodów: 
- 14 kwietnia (niedziela) godz. 10.00 – 13.30 
 
 miejsce: Radomsko, strzelnica LOK ul. Piaskowa 7. 
 
4. Program zawodów i przebieg konkurencji: 
 
Strzelba dynamiczna. 
Dowolna strzelba gładkolufowa w kalibrze 12 z ręcznym przeładowaniem. 
Amunicja - 5 sztuk amunicji śrutowej. 
Zadaniem zawodnika jest ostrzelanie, z zachowaniem ustalonej kolejności, pięciu celów 
reaktywnych oddalonych na odległość do 15 metrów od stanowiska strzeleckiego. 
Przebieg konkurencji: 
1. Zajęcie stanowiska strzeleckiego (broń i amunicja na stole) i zgłoszenie Sędziemu gotowości. 
2. Po sygnale "Start" załadowanie strzelby 5 szt. nabojów do magazynka podlufowego. 
3. Ostrzelanie celów w ustalonej kolejności. 
4. Po oddaniu ostatniego strzału i wydaniu dla zawodnika komendy "STOP" zatrzymanie czasu. 
5. Zacięcia strzelby usuwa zawodnik na stanowisku w asyście Sędziego. Po usunięciu zacięcia 
zawodnik kontynuuje strzelanie. Czas na usunięcie zacięcia będzie wliczony do wyniku. 
6. Nabój upuszczony na ziemię traktowany jest jako utracony. 
Klasyfikacja w konkurencji: 
1. Wynik jest obliczany są na podstawie faktoru czyli ilości zdobytych punktów podzielonych 
przez czas przebiegu strzelania powiększony o ewentualne kary: nietrafiony 
cel + 5 sek. , zła kolejność ostrzału celów + 5 sek. 
 
Zasady bezpieczeństwa na stanowisku: 
1. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania ochronników oczu i słuchu na stanowisku strzeleckim. 
2. Dyskwalifikacja zawodnika za naruszenie warunków bezpieczeństwa (niezachowanie 
bezpiecznych kątów, strzał niekontrolowany, upuszczenie broni itp). 
 
Strzelba precyzyjna. 
Dowolna strzelba gładkolufowa w kalibrze 12 z ręcznym przeładowaniem. 
Amunicja - 6 sztuk amunicji typu breneka 
Zadaniem zawodnika jest ostrzelanie tarczy pierścieniowej 20/50 z dystansu 50 metrów. 
Przebieg konkurencji: 
1. Zajęcie stanowiska strzeleckiego (broń i amunicja na stole) i zgłoszenie Sędziemu gotowości. 
2. Po komendzie "Start" załadowanie strzelby 6 sztuk amunicji do magazynka podlufowego i 
ostrzelanie tarczy w czasie nie dłuższym niż 10 minut. 



3. Zacięcia strzelby usuwa zawodnik na stanowisku w asyście Sędziego. Po usunięciu zacięcia 
zawodnik kontynuuje strzelanie. 
4. Nabój upuszczony na ziemię traktowany jest jako utracony. 
Klasyfikacja w konkurencji: 
1. Wynikiem konkurencji jest suma 5 najlepszych przestrzelin w tarczy. 
 
Zasady bezpieczeństwa na stanowisku:: 
1. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania ochronników oczu i słuchu na stanowisku strzeleckim. 
2. Dyskwalifikacja zawodnika za naruszenie warunków bezpieczeństwa (niezachowanie 
bezpiecznych kątów, strzał niekontrolowany, upuszczenie broni itp). 
 
Obie konkurencje rozgrywane będą równolegle na dwóch stanowisskach strzeleckich, a ich 
przebieg będzie nadzorowany przez Sędziego Prowadzącego Strzelanie. 
 
5. Uczestnictwo: 
- członkowie sekcji "IGLICA" Bełchatów oraz LOK Bełchatów. 
 
6. Klasyfikacja: 
- wyłącznie indywidualna w każdej z konkurencji, 
 
7. Nagrody: 
- dyplomy za miejsca 1 - 4 
 
8.Zgłoszenia: 
- telefonicznie na dwa dni przed zawodami – celem ustalenia stanowiska i godziny startu, 
- w dniu zawodów do godz. 13.00 – wyłącznie w miarę wolnych stanowisk, 
9. Koszty uczestnictwa: 
- 20 zł od jednej konkurencji. Zawodnicy spoza LOK Bełchatów 25 zł. 
 
10 Sprawy różne: 
- w zawodach obowiązują przepisy ISSF, regulamin strzelnicy oraz powyższy regulamin, 
- w każdej z konkurencji zawodnik może brać udział tylko jeden raz. 


