
R E G U L A M I N 
 

WOJEWÓDZKICH    ZAWODÓW    STRZELECKICH   -  KAMIEŃSK  2014 
 

O PUCHAR BURMISTRZA KAMIEŃSKA PANA BOGDANA PAWŁOWSKIEGO 
 

1. Cel zawodów: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- wyłonienie najlepszych zawodników   
 

2. Organizator zawodów: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 - ka” 
   Kontakt:   tel. 604 608 251                                                       mail: klub10ds@poczta.onet.pl 
 

3. Termin  i  miejsce  zawodów: 
- zgodnie z Klubowym Kalendarzem Imprez Strzeleckich na 2014 r: 
 

1) 04.05.2014 r. 
2) 07.09.2014 r.

 

Strzelnica Miejska w Kamieńsku, ul. Wojska Polskiego 
Godzina: od 10.00 do 13.00 (lub do ostatniego zawodnika) 
 

4. Program zawodów: 
- karabin sportowy, przyrządy celownicze zamknięte, odległość 50 m, postawa leżąc, dopuszcza się 

strzelanie z podpórką poza klasyfikacją, 5 strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych, łączny czas 
strzelania 15 min. 

- karabin sportowy, przyrządy celownicze otwarte, odległość 50 m, postawa leżąc z podpórką, 5 
strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych, łączny czas strzelania 15 min. 

 

5. Uczestnictwo: 
- zawodnicy indywidualni posiadający licencję sportową lub patent strzelecki 
- osoby nieposiadające licencji sportowej lub patentu strzeleckiego 
 

6. Klasyfikacja: 
- klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji 
- osoby nieposiadające licencji sportowej lub patentu strzeleckiego nie bedą klasyfikowane (nie dotyczy 
członków Klubu 10-ka) 
 

7. Nagrody: 
- puchary dla najlepszego strzelca w każdej z konkurencji 
- okolicznościowe dyplomy dla 3 najlepszych zawodników w każdej konkurencji  
 

8. Zgłoszenia: 
- przed zawodami lub w trakcie zawodów do godz. 12.00 
 

9. Koszty uczestnictwa: 
- opłata startowa 25,00 zł od zawodnika (broń i amunicja Klubowa) 
- opłata startowa 15,00 zł w przypadku strzelania z własnej broni i amunicji 
 

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 
- obowiązuje stosowanie wskaźników bezpieczeństwa (rozładowania broni) 
- obowiązuje 5 minutowy czas na przygotowanie do strzelania 
- na stanowisku strzeleckim zawodnik powinien posiadać tylko 25 szt. amunicji 
- przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń Organizatora 
- w zawodach zezwala się na kilkakrotny start (tylko w przypadku wystarczającej ilości czasu 
pozostałego do zakończenia zawodów) – do klasyfikacji zalicza się najwyższy wynik 
- 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. 


