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Zawody Strzeleckie z Broni Historycznej 
Smotryszów  /  Wapienniki - 2016 

Regulamin Zawodów 
 
 
1. Cel: 
 
- popularyzacja sportu strzeleckiego; 
- popularyzacja strzelectwa z broni historycznej czarnoprochowej i jej replik; 
- integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej; 
- rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych prowadzona na zasadach MLAIC i ISSF. 
 
2. Organizator: 
 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 – ka” 
- Sekcja Strzelectwa Historycznego 
  kontakt: klub10ds@poczta.onet.pl   tel. 604608251 
 
3. Termin i miejsce: 
 

- 9 kwietnia 2016 r. – Wiosna w Smotryszowie 
- 16 lipca 2016 r. – Lato w Smotryszowie 
- 22 października 2016 r. – Jesień w Smotryszowie 

 
miejsce: Strzelnica - GRUPA EVENTOWA SPARTA – „Wapienniki” – Smotryszów 17, 
97-512 Smotryszów, Gmina Kodrąb 
 
 
4. Program zawodów: 
 
Konkurencje: 
 
I) Vetterli  
 - broń — każdy dowolny karabin czarnoprochowy rozdzielnego ładowania  
 - przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (wyłącznie mechaniczne)  
 - pocisk — okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk  
 - czyszczenie — dozwolone  
 - lejek — dozwolony  
 - tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)  
 - postawa — stojąca  
 - odległość — 50 metrów  
 
 II) Lamarmora  
 - broń — wojskowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”)  
 - przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny 
wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami)  
 - zabrania się stosowania miękkich nakładek na kolbę  
 - pocisk — zgodny z epoką i modelem broni  
 - czyszczenie — niedozwolone  
 - lejek — wyłącznie krótki (10cm)  
 - tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)  
 - postawa — stojąca  
 - odległość — 50 metrów  
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 III) Sharps 50m  
 - broń – każdy odtylcowy, czarnoprochowy karabin kapiszonowy lub na amunicję scaloną,  
 - amunicja elaborowana wyłącznie czarnym prochem,  
 - przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału  
 - tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)  
 - postawa stojaca  
 - odległość 50 metrów  
 
 IV) Kuchenreuter  
 -broń – dowolny jednostrzałowy, pistolet odprzodowy,  
 - przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni  
 - pocisk — kula okrągła  
 - czyszczenie — dozwolone  
 - lejek — dozwolony  
 - tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)  
 - postawa — stojąca  
 - odległość — 25 metrów  
 
 V) Mariette  
 -broń – rewolwer kapiszonowy  
 - przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni  
 - pocisk - kula okrągła lub pocisk typu conical  
 - czyszczenie — dozwolone  
 - tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)  
 - postawa - stojąca  
 - odległość — 25 metrów  
 
Zabrania się demontowania bębna w celu jego naładowania.  
 
 VI) Donald Malson  
 -broń – rewolwer kapiszonowy  
 - przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni  
 - pocisk - kula okrągła lub pocisk typu conical  
 - czyszczenie — dozwolone  
 - tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)  
 - postawa - stojąca  
 - odległość — 50 metrów  
 
Zabrania się demontowania bębna w celu jego naładowania.  
 
Każdy zawodnik ma dwie tarcze, do których oddaje 6 i 7 strzałów, łącznie 13 strzałów w dowolnej 
kolejności, z tego 10 najlepszych strzałów liczonych jest jako rezultat konkurencji.  
 
Wszystkie konkurencje - 13 strzałów w czasie 30 minut - oceniane jest 10 najlepszych przestrzelin, 
ocena tarcz wg MLAIC.  
 
Postawa, stojąca – rozumie się jako zgodne z ISSF, a użycie pasa nośnego broni jest dozwolone we 
wszystkich konkurencjach. Pas musi być oryginalny lub być reprodukcją oryginału z danej epoki.  
Pasy współczesne regulowane włącznie z pasami jednopunktowymi nie są dopuszczone.  
Do konkurencji Lamarmora są, dozwolone tylko pasy typu wojskowego. Mocowanie pasów do 
broni musi być zgodne z regulaminem MLAIC.  
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 5. Uczestnictwo:  
- członkowie klubów strzeleckich, bractw kurkowych i innych organizacji strzeleckich oraz osoby 
niezrzeszone akceptujące niniejszy Regulamin Zawodów oraz Regulamin Strzelnicy.  
 
 6. Klasyfikacja:  
 - klasyfikacja wyłącznie indywidualna w każdej konkurencji,  
 - konkurencja będzie liczona, jeżeli wystartuje w niej minimum 4 zawodników.  
 
 7. Nagrody:  
 - medale - miejsca 1-3 dla najlepszych zawodników w każdej konkurencji 
 - dyplomy - miejsca 1-5 dla najlepszych zawodników w każdej konkurencji,  
 - puchar dla najlepszego strzelca zawodów w dowolnej z konkurencji – za największą ilość  
punktów.  
 
8. Zgłoszenia: 
- drogą mailową na adres: klub10ds@poczta.onet.pl 
- wyjątkowo w dniu zawodów bezpośrdnio na strzelnicy o ile będzie wolne miejsce w danej kolejce 
startowej 
 
9. Koszty uczestnictwa:  
 
- 60 zł bez względu na ilośc strzelanych konkurencji (30 zl dla zawodników strzelających tylko 
jedną konkurencję). W opłacie startowej wliczony jest ciepły posiłek. 
 
10. Sprawy różne 
 
Organizator nie zapewnia broni, amunicji ani prochu czarnego.  
Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej  
Ubiór strzelca: dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów 
strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami, lub 
innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca.  
W przypadku identycznych wyników zwycięża zawodnik w stroju historycznym.  
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, organizator nie zapewnia noclegu. 
Protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej, na ręce Sędziego Głównego, po uiszczeniu 
opłaty w wysokości 100,00 zł, ale nie później niż 30 min. od wywieszenia wyników. W przypadku 
uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi. 
 
Ogólne przepisy bezpieczeństwa  
 
Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu 
strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.  
W obrębie strzelnicy obowiązuje bezwzlędny zakaz wyjmowania broni z futerału, pokrowca, 
skrzyni, kabury lub kasety służacych do jej przenoszenia.  
Broń może być wyjmowana tylko na stanowisku strzeleckim po komendzie sędziego (w czasie 
przygotowawczym do konkurencji).  
Wyjmowanie broni z futerału i obsługa broni podczas strzelania musi być wykonywana w taki 
sposób, aby lufa skierowana była zawsze w kierunku kulochwytu (miejsce bezpieczne).  
Nie kierujemy lufy broni w kierunku ludzi!  
Opuszczenie stanowiska strzeleckiego możliwe jest tylko z bronią rozładowaną, po kontroli 
sędziego i schowaną do futerału, pokrowca, skrzyni, kabury lub kasety.  
Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.  
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Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem ISSF (ostrzeżenie, odjęcie punktów, 
dyskwalifikacja).  
Niestosowanie się do tych zasad bezpieczeństwa skutkowało będzie dyskwalifikacją zawodnika. 
Przepisy bezpieczeństwa: szczegółowe – dotyczące strzelań  
Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie 
trwania konkurencji.  
Zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób poza zawodnikiem. 
Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki 
muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału 
niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej 
niż 16 gram prochu.  
Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp).  
Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.  
Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości 
koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).  
Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, 
obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami.  
Zapłon (kapiszony lub podsypka) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest lufą w 
kierunku celu.  
Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.  
W czasie ładowania broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.  
Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.  
Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji 
bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ 
STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia 
kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna 
pomiędzy komorami.  
Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie 
nakazującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.  
Broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii 
ognia.  
Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje 
rozładowanie broni zawodnika.  
Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min 
przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób.  
W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co 
najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas 
w kierunku kulochwytu.  
Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast 
usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne 
postępowanie.  
Jeżeli broni uległa awarii w trakcie konkurencji i nie można jej naprawić, zawodnik nie może użyć 
innej (własnej lub użyczonej) broni do jej dokończenia.  
Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje dyskwalifikację zawodnika z 
danej konkurencji.  
Przegląd i czyszczenie broni pomiędzy konkurencjami tylko w miejscu do tego wyznaczonym przez 
organizatora.  
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Przepisy dodatkowe: strzelania tarczowe  
 
 Komendy:  
 a) początek konkurencji: „START”  
 b) przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda 
jednoznacznie nakazująca przerwanie strzelania  
c) koniec konkurencji: „STOP”  
Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.  
Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego 
robić żadna inna osoba (asysta).  
Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie 
konkurencji.  
„Biały strzał” - strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na 
rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej 
czynności sędziemu stanowiskowemu.  
Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie 
kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec 
musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w 
konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.  
Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.  
Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, w czasie 30 minut, do dwóch tarcz umieszczonych obok 
siebie, dowolnie do jednej 7 do drugiej 6 z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako 
rezultat konkurencji  
W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub oddania w konkurencji więcej 
niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.  
W konkurencji Gettysburg zawodnik oddaje 13 strzałów do jednej tarczy, z czasie 30 minut, z czego 
10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji.  
Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy 
leżeć na polu o wyższej wartości.  
Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to zwycięża zawodnik w stroju 
historycznym.  
W drugiej kolejności bierzemy pod uwagę największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia 
tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu 
punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – 
biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w 
tarczy przestrzeliny tej samej wartości i w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się 
kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.  
Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji z tej samej 
oraz innej broni.  
W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji w której biorą 
udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.  
Konkurencje zostaną klasyfikowane w przypadku zgłoszenia udziału min. 4 zawodników.  
W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach obowiązują przepisy MLAIC 
lub ISSF gdy przepisy MLAIC w danej kwestii nie są stosowane.  
Pokazy broni kolekcjonerskiej:  
Ze względu na wymogi bezpieczeństwa pokazy broni kolekcjonerskiej będą odbywać się wyłącznie 
w miejscach wyznaczonych przez organizatorów.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu.  
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów 
 


