
V Zawody Strzeleckie 
o "Szablę Józefa Turczynowicza" 

z okazji 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 
Pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa 

oraz Starosty Bełchatowskiego 
 

Regulamin 
 

1. Cel zawodów: 
- przybliżenie mieszkańcom Bełchatowa i województwa łódzkiego postaci Józefa Turczynowicza, 
- uczczenie 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, 
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników, 
- popularyzacja strzelectwa sportowego i historii regionu wśród młodzieży i dorosłych 
mieszkańców Bełchatowa i województwa łódzkiego. 
 
2. Organizator: 
- BKL - Sekcja Strzelectwa Sportowego "Iglica" Bełchatów 
telefon: 601-520-025 i 500-502-803 adres e-mail: iglicabelchatow@wp.pl 
 
3. Termin i miejsce zawodów: 
- 26 stycznia (sobota) 2019 r. strzelnica "Sokolik" PGM Bełchatów, ul. Czyżewskiego 7 
   od godz. 09:00 do14.30. 
 
4. Program zawodów: 
- Karabin pneumatyczny – 10 strzałów 
- Pistolet pneumatyczny – 10 strzałów OPEN 
 
5. Uczestnictwo: 
- zawodnicy z licencją PZSS 
- młodzież i dorośli mieszkańcy Bełchatowa oraz Powiatu Bełchatowskiego. 
 
6. Klasyfikacja: 
wyłącznie indywidualna dla każdej kategorii wiekowej z karabinu: 
- dzieci do 12 lat (karabin z podpórki) 
- juniorzy i juniorki – do 18-stego roku życia, 
- seniorzy i seniorki – powyżej 18 lat. 
- indywidualna z pistoletu pneumatycznego bez podziału na kategorie. 
 
7. Nagrody: 
Nagroda główna zawodów: 
- okolicznościowa "Szabla Józefa Turczynowicza" dla zwycięzcy w finale zawodów (z wszystkich 
kategorii i obu konkurencji) ufundowana przez Panią Starostę. 
 
Nagrody pozostałe: 
- indywidualnie za miejsca I-V dyplomy. 
 
8.Zgłoszenia: 
- przed zawodami do 24 stycznia br. telefonicznie (lub e-mail):  601-520-025 i 500-502-803 
- w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc do godz. 14.00 
9. Koszty uczestnictwa: 

mailto:iglicabelchatow@wp.pl


- brak – dla zawodników bez licencji PZSS, 
- 10 zł za start zawodnika z licencją w jednej konkurencji. 
10 Sprawy różne: 
 
- zwycięzcy finałów z poprzednich lat przez następne 5 lat nie mogą brać w nim udziału bez 
względu na zajęte miejsce w zawodach. 
- w finale nie mogą brać udziału dzieci do 12 lat strzelające z podpórki. 
- w zawodach do konkurencji karabin obowiązuje tarcza Kpn, do konkurencji pistolet 
obowiązuje tarcza Ppn, 
 
Przebieg zawodów: 
- w zawodach obowiązują przepisy PZSS, regulamin strzelnicy oraz powyższy regulamin, 
- w konkurencji: Karabin 3+10 strzałów" wiatrówki, tarcze i śrut zapewnia Organizator. 
Dopuszcza się strzelanie (za zgodą Sędziego Głównego) z własnej wiatrówki pod warunkiem, 
że spełnia waruki regulaminu dla rozgrywanej konkurencji, przyrządy celownicze są zamkniete 
lub otwarte (zabronione są celowniki optyczne i kolimatorowe), wyłącznie w kalibrze 4,5 mm śrut 
typu Diabolo. 
- w zawodach zawodnik może brać udział tylko raz w danej konkurencji (karabin lub pistolet), 
- zawodnik oddaje z karabinu 13 strzałów z czego 3 do tarczy próbnej – specjalnie oznaczonej i 10 
strzałów do 2 tarcz ocenianych liczonych jako wynik konkurencji. 
- w konkurencji Ppn10 zawodnicy strzelają z broni własnej i własnego śrutu, 
- w konkurencji Ppn10 zawodnik ma do dyspozycji tarcze próbną specjalnie oznaczoną i 2 tarcze 
oceniane do których oddaje po 5 strzałów liczonych jako wynik konkurencji. 
Czas dla obydwu konkurencji ze strzałami próbnymi 15 minut łącznie. 
 
Finał 
 
Finał rozpoczyna się 30 minut po zakończeniu konkurencji, około godziny 15.00 
Strzelania finałowe zostaną rozegrane pomiędzy trzema najlepszymi zawodnikami w karabinie i 
trzema najlepszymi zawodnikami w pistolecie bez względu na kategorię wiekową. 
 
Obecność finalistów obowiązkowa na strzelnicy od godziny 14.30 
 
Finał. 
Finaliści oddają kolejne strzały razem. Dwie serie 5 strzałowe i po 2 kolejnych strzałach, odpada 
jeden zawodnik w pistolecie i jeden zawodnik w karabinie z najniższym wynikiem. Jeżeli liczba 
zawodników z najniższą sumą strzałów jest większa niż jeden, oddają oni dodatkowy strzał 
barażowy, dopóki jeden z nich nie odpadnie. Konkurencja trwa do momentu wyłonienia zwycięzcy. 
 


