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R E G U L A M I N 
 

KLUBOWYCH    ZAWODÓW    STRZELECKICH   -  SOWA  2020 
 

1. Cel zawodów: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- wyłonienie najlepszych zawodników  
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS 
- doskonalenie umiejętności strzeleckich w warunkach nocnych 
 
- 2. Organizator zawodów: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 – ka”               
- Kontakt: tel. 604 608 251   mail: klub10ds@poczta.onet.pl 
 
3. Termin i miejsce zawodów:  
- 12.01.2020 r.    Godzina: od 16.00 do 19.30 
- GRUPA EVENTOWA SPARTA "Wapienniki".  97-512 Smotryszów 17, Gmina Kodrąb 
 
4. Program zawodów. 
Karabin sportowy 50 m: dowolny karabin bocznego zapłonu na nabój .22 LR wyposażony w 
mechaniczne przyrządy celownicze, odległość 50 metrów, 10 strzałów ocenianych, tarcza 
sylwetka NT23P, czas strzelania – 5 minut, pozycja stojąc. 
 
Karabin centralnego zapłonu 50 m: dowolny karabin centralnego zapłonu, wyposażony w 
mechaniczne przyrządy celownicze, odległość 50 metrów, 10 strzałów ocenianych, tarcze 
sylwetka NT23P, czas strzelania – 5 minut, pozycja stojąc. 
 
Pistolet maszynowy: dowolny pistolet maszynowy centralnego zapłonu (semi-auto), wyposażony 
w mechaniczne przyrządy celownicze, odległość 50 metrów, 10 strzałów, tarcza sylwetka NT23P, 
czas strzelania – 5 minut, pozycja stojąc. 
 
Strzelba gładkolufowa: dowolna strzelba w kalibrze 12 z ręcznym przeładowaniem bez 
kolimatora. Strzelby półautomatyczne są dopuszczone. W tym przypadku do uzyskanego czasu 
doliczone będzie 2,5 sekundy czasu dodatkowego. 
Ilość potrzebnej amunicji - 5 szt. 
Zadaniem zawodnika jest ostrzelanie, z zachowaniem ustalonej kolejności, celów reaktywnych. 
Strzela się z jednego stanowiska.  
Przebieg konkurencji: 

1. Zajęcie stanowiska strzeleckiego – zgłoszenie gotowości. 
2. Po sygnale startowym taimera załadowanie strzelby i ostrzelanie celów w ustalonej 

kolejności  
3. Dla strzelby bez magazynka (łamanej) należy ładować po 2 naboje, a w trzeciej sekwencji 

1 nabój. 
4. Dla strzelby z magazynkiem należy w pierwszej kolejności załadować 3 naboje a następnie  

doładować po oddaniu minimum jednego strzału. 
5. Zacięcia strzelby usuwa zawodnik na stanowisku w asyście osoby funkcyjnej. Po usunięciu  

zacięcia zawodnik kontynuuje strzelanie. Czas na usunięcie zacięcia wliczany jest do 
obliczenia wyniku. 

      6.   Zabrania się stosowania szybkoładowaczy. 
      7.   Upuszczona na ziemię amunicja traktowana jest jako utracona. 
Klasyfikacja: 

1. Wynikiem jest uzyskany czas strzelania powiększony o ewentualne kary. nietrafiony cel + 
5 sek. , procedura + 5 sek. 
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Bezpieczeństwo: 
1. Obowiązuje używanie okularów ochronnych. 
2. Dyskwalifikacja zawodnika za przekroczenie warunków bezpieczeństwa (niezachowanie 

bezpiecznych kątów, strzał niekontrolowany, upuszczenie broni). 
 
5. Uczestnictwo: 
- zawodnicy posiadający i nieposiadający licencję sportową PZSS, którzy dokonali zgłoszenia 

oraz opłaty startowej w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. do godz. 18.00 

- ilość miejsc ograniczona do 49 zawodników (7 stanowisk - 7/14 zmian) 
 
6. Klasyfikacja: 
- klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji 
- odrębna klasyfikacja dla zawodników z licencją sportową i bez licencji 
 
7. Nagrody: 
- dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji 
 
8. Zgłoszenia: 
- zapisy wyłącznie do dnia 10 stycznia 2020 r. do godz. 18.00 
- ilość miejsc ograniczona do 49 zawodników (3,5 godziny zawodów - 7/14 zmian) 
 
9. Koszty uczestnictwa. 
Opłata startowa 45,00 zł za każdą konkurencję w przypadku strzelania z broni i amunicji 
klubowej - razem: 180,00 zł 
Opłata startowa 25,00 zł za każdą konkurencję w przypadku strzelania z broni i amunicji własnej - 
razem: 100,00 zł 
Uwaga: 
- wykluczone jest tworzenie opcji: broń klubowa / amunicja własna lub odwrotnie 
- opłaty startowe należy uiścić koniecznie na rachunek bankowy Klubu w terminie do dnia 
10 stycznia (nr rachunku: 28 8980 0009 2008 0037 9438 0001) 
- nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych na strzelnicy podczas zawodów 
 
10. Sprawy różne: 
- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z 

przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie sportowym – znajomość 
powyższych przepisów potwierdzana jest podpisem na liście startowej 

- metryczki startowe z nadanym kolejnym numerem startowym wydawane są każdemu 
zawodnikowi do dalszego uzupełnienia – start w danej konkurencji odbywa się wg kolejności 
numeru startowego 

- każdy zawodnik ma obowiązek posiadać umiejętność praktycznego posługiwania się bronią oraz 
wyposażeniem strzelnicy – brak powyższych umiejętności może skutkować dyskwalifikacją 

- dla wszystkich konkurencji obowiązuje 3 minutowy czas na przygotowanie do strzelania 
- obowiązuje stosowanie wskaźników bezpieczeństwa (rozładowania broni) 
- zawodnicy zobowiązani są do stosowania okularów ochronnych oraz ochronników słuchu 
- obowiązuje tylko jeden start w poszczególnych konkurencjach 
- na stanowisku strzeleckim zawodnik powinien posiadać wyłącznie właściwą dla danej 
konkurencji ilość amunicji 
- przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń Organizatora 
- sędziowie prowadzący zawody oraz inne osoby funkcyjne mogą uczestniczyć w zawodach 
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZSS 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 
- interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatora 


