
  
R E G U L A M I N  

KLUBOWYCH    ZAWODÓW    STRZELECKICH 
 

KARABIN  2015 
  
 
1. Cel zawodów: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- wyłonienie najlepszych zawodników  
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS 
 
2. Organizator zawodów: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 – ka”              tel. kontaktowy  604 608 251 
mail: klub10ds@poczta.onet.pl 
 
3. Termin i miejsce zawodów:  
- zgodnie z Klubowym Kalendarzem Imprez Strzeleckich na 2015 r: 
 

1) 26.04.2015 r. 
2) 18.10.2015 r.

 
- GRUPA EVENTOWA SPARTA – „Wapienniki” – Smotryszów 17, 
97-512 Smotryszów, Gmina Kodrąb 
- godzina: od 9.00 do 14.00 (lub do ostatniego zawodnika). 
 
4. Program zawodów. 
Karabin sportowy 50 m z optyką: dowolny karabin bocznego zapłonu na nabój 22 
LR wyposażony w celownik optyczny, odległość 50 metrów, 3 strzały próbne do 
tarczy próbnej, 10 strzałów ocenianych oddanych po jednym strzale do jednej tarczy, 
tarcze specjalne (wg wzoru) zapewnia Organizator, łączny czas strzelania dla serii 
próbnej i ocenianej – 7 minut, pozycja leżąca, karabin podparty w jednym miejscu na 
podpórce lub dwójnogu 
 
Karabin centralnego zapłonu 50 m: dowolny karabin centralnego zapłonu, odległość 
50 metrów, 13 strzałów do jednej tarczy, ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin, 
tarcza sportowa (20/50), łączny czas strzelania dla serii próbnej i ocenianej – 7 minut, 
przyrządy celownicze mechaniczne, pozycja stojąca, przestrzeliny oceniane do kalibru 
8 mm. 
 
Karabin centralnego zapłonu 50 m z optyką: dowolny karabin centralnego zapłonu 
wyposażony w celownik optyczny (można stosować celownik kolimatorowy), 
odległość 50 metrów, 3 strzały próbne do tarczy próbnej, 10 strzałów ocenianych 
oddanych po jednym strzale do jednej tarczy, tarcze specjalne (wg wzoru) zapewnia 
Organizator, łączny czas strzelania dla serii próbnej i ocenianej – 7 minut, pozycja 
leżąca, karabin podparty w jednym miejscu na podpórce lub dwójnogu, przestrzeliny 
oceniane do kalibru 8 mm. 



Strzelba gładkolufowa: dowolna strzelba w kalibrze 12 z ręcznym przeładowaniem 
bez kolimatora, strzelby półautomatyczne są zabronione. 
Ilość potrzebnaej amunicji - 5 szt. 
Przebieg konkurencji.  
Zajęcie stanowiska strzeleckiego, załadowanie strzelby (magazynka), zgłoszenie 
gotowości. 
Zabrania się stosowania szybkoładowaczy. 
Po sygnale startowym taimera, nie opuszczając wyznaczonego stanowiska należy 
ostrzelać w ustalonej kolejności 5 poperów powodując koniecznie ich przewrócenie. 
Kolejność celów (licząc od strony lewej): popper nr 1, nr 5, nr 2, nr 4, nr 3. 
 
Punktacja. 
 

- każdy przewrócony popper – 5,0 pkt. 
- każdy popper nieprzewrócony – doliczone 1,25 pkt. straty do sumy punktów. 

 
Bezpieczeństwo. 
Za wykroczenie niestanowiące zagrożenia dla bezpieczeństwa – doliczenie 1,5 pkt. 
straty (np. niezachowanie kolejności strzelania do celów, opuszczenie stanowiska). 
Za przekroczenie warunków bezpieczeństwa (niezachowanie bezpiecznych kątów, 
strzał niekontrolowany, upuszczenie broni lub amunicji) – dyskwalifikacja. 
 
Klasyfikacja – zgodnie z wyliczonym współczynnikiem: punkty/czas. 
 
5. Uczestnictwo: 
- członkowie Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka” posiadający 

licencję sportową PZSS 
 
6. Klasyfikacja: 
 - klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji 
 
7. Nagrody: 
- puchary i dyplomy dla 3 najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach 
 
8. Zgłoszenia: 
- przed zawodami lub w trakcie zawodów do godz. 12.30 
 
9. Koszty uczestnictwa: 
- opłata startowa 20,00 zł za konkurencję Karabin sportowy 50 m z optyką 
- opłata startowa 35,00 zł za konkurencję Karabin centralnego zapłonu 50 m 
- opłata startowa 35,00 zł za konkurencję Karabin centralnego zapłonu 50 m z 
optyką 
- opłata startowa 30,00 zł za konkurencję Strzelba gładkolufowa 
- opłata startowa 18,00 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 
- dla wszystkich konkurencji obowiązuje 5 minutowy czas na przygotowanie do 
strzelania 
- obowiązuje stosowanie wskaźników bezpieczeństwa (rozładowania broni) 
- zawodnicy zobowiązani są do stosowania okularów ochronnych oraz ochronników 
słuchu 
- na stanowisku strzeleckim zawodnik powinien posiadać właściwą dla danej 
konkurencji ilość amunicji 
- w zawodach zezwala się na kilkakrotny start w każdej konkurencji (tylko w 
przypadku wystarczającej ilości czasu pozostałego do zakończenia zawodów) – do 
klasyfikacji zalicza się najwyższy wynik 
- 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 
 

Organizator


