
R E G U L A M I N  
Klubowych Zawodów Strzeleckich Karabin 50 m - 2023 

 

1. Cel zawodów: 
- wyłonienie najlepszych zawodników biorących udział w rankingu klubowym;  
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS; 
- doskonalenie umiejętności strzeleckich. 
 

2. Organizator zawodów: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka”               
tel. kontaktowy  604608251         mail: biuro@10-strzel.org 
 

3. Termin i miejsce zawodów:  
 

1) 29 stycznia  2) 16 kwietnia  3) 9 lipca  4) 24 września       
 

Godzina: od 9.00 do 15.00 
 

Miejsce: Strzelnica Sportowa w Sulmierzycach, 98-338 Sulmierzyce, ul. Targowa 2. 
 

4. Program zawodów. 

Karabin sportowy: karabin bocznego zapłonu kal. .22 LR, wyłącznie mechaniczne przyrządy celownicze, 
odległość 50 m, 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych - łączny czas 10 min, tarcza regulaminowa ksp. Postawa 
siedząc bez podpórki mechanicznej. 
 

Karabin centralnego zapłonu: dowolny karabin centralnego zapłonu, wyłącznie mechaniczne przyrządy 
celownicze, odległość 50 m, 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych - łączny czas 10 min, tarcza TS 2. Postawa 
stojąc. Ocenianych 10 najlepszych przestrzelin. 
 

Karabin pneumatyczny: kal. 4.5 mm, wyłącznie mechaniczne przyrządy celownicze, odległość 10 m, strzały 
próbne do tarczy próbnej, 10 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych - po 5 strzałów do każdej tarczy, 
łączny czas 10 min. Postawa stojąc. 
 

5. Uczestnictwo: 
- zawodnicy posiadający licencję PZSS; 
 

6. Klasyfikacja: 
- klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji; 
 

7. Nagrody: 
- dyplomy dla 3 najlepszych zawodników w każdej konkurencji; 
 

8. Zgłoszenia: 
- zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do 24 godzin przed rozpoczęciem zawodów poprzez system rejestracji 

on-line www.10ka.nakiedy.pl lub do wyczerpania limitu miejsc; 
- system rejestracji aktywowany będzie na 5 dni przed terminem zawodów 
 

9. Koszty uczestnictwa: 
- opłata startowa z własnej broni i amunicji - 40,00 zł za konkurencję;  
- opłata startowa z broni i amunicji klubowej - 65,00 zł za konkurencję; 
 

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; 

- złożenie podpisu na liście startowej jest wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwiska i imienia w komunikacie 
końcowym oraz na publikację rezultatów z zawodów w środkach masowego przekazu; 

- 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); 
- zawodnikom zaleca się stosowanie okularów ochronnych oraz ochronników słuchu; 
- obowiązuje tylko jeden start w poszczególnych konkurencjach; 
- korzystanie z broni klubowej obowiązkowo z amunicją klubową; 
- na stanowisku strzeleckim zawodnik powinien posiadać 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. 


