
  
R E G U L A M I N  (PROJEKT)  

OTWARTYCH    OKRĘGOWYCH    ZAWODÓW    STRZELECKICH 
 

RADOMSKO  2012  -  „STRZELAJ  Z  NAMI - KARABIN 100 M” 
  
1. Cel zawodów: 
- popularyzacja strzelectwa w formie sportowo - rekreacyjnej 
- wyłonienie najlepszych zawodników  
- zdobywanie punktów do finału zawodów w dniu 25.11.2012 r. 
 
2. Organizator zawodów: 
- Koło „10-ka LOK” w Radomsku 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 – ka” 
 
3. Termin  i  miejsce  zawodów:  
- zgodnie z Klubowym Kalendarzem Imprez Strzeleckich na 2012 r: 
 

część I –   15.04.2012 r. 
część II –   06.05.2012 r. 
część III –   29.07.2012 r. 

część IV –   28.10.2012 r. 
część V –   25.11.2012 r.  (finał)

 
- strzelnica LOK w Radomsku, ul. Piaskowa 
- godzina: od 10.00 do 13.00 (lub do ostatniego zawodnika). 
 
4. Program zawodów 
Karabin sportowy 100 m: karabin bocznego zapłonu na nabój 22 LR, odległość 100 
metrów, 10 strzałów próbnych do tarczy próbnej, 10 strzałów ocenianych oddanych do 
dwóch tarcz – po 5 strzałów do każdej tarczy, tarcze specjalne (wg wzoru) zapewnia 
organizator, łączny czas strzelania – 15 minut, przyrządy celownicze dowolne, pozycja 
leżąca, karabin podparty w jednym miejscu na podpórce lub dwójnogu 
Karabin centralnego zapłonu 100 m: dowolny karabin centralnego zapłonu, odległość 
100 metrów, 13 strzałów, ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin, tarcza TS-2 (50/20), 
łączny czas strzelania – 15 minut, przyrządy celownicze mechaniczne, pozycja leżąca, 
karabin podparty w jednym miejscu na podpórce lub dwójnogu,  przestrzeliny oceniane do 
kalibru 8 mm. 
Karabin centralnego zapłonu 100 m z optyką: dowolny karabin centralnego zapłonu 
wyposażony w celownik optyczny, odległość 100 metrów, 3 strzały próbne do tarczy 
próbnej, 10 strzałów ocenianych oddanych do dwóch tarcz – po 5 strzałów do każdej 
tarczy, tarcze specjalne (wg wzoru) zapewnia organizator, łączny czas strzelania – 15 
minut, pozycja leżąca, karabin podparty w jednym miejscu na podpórce lub dwójnogu, 
przestrzeliny oceniane do kalibru 8 mm. 
Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 100 m: karabin kapiszonowy (Whitworth) i 
kapiszonowy karabin wojskowy (Minie), kaliber powyżej 13,5 mm, odległość 100 
metrów, 13 strzałów do tarczy, ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin, tarcza TS-2 
(50/20), postawa leżąca bez podpórki, czas – 30 min. (2 x 15 min), ocena tarcz według 
MLAIC ( środek przestrzelin), do tej konkurencji organizator nie zapewnia broni i amunicji 



 
5. Uczestnictwo: 
- zawodnicy indywidualni oraz trzyosobowe drużyny  
 
6. Klasyfikacja: 
- na każdych zawodach: klasyfikacja indywidualna i drużynowa w każdej konkurencji 
- w finale 25.11.2012: suma punktów z wybranych 3 najlepszych zawodów w klasyfikacji 
indywidualnej i drużynowej w każdej konkurencji 
 
7. Nagrody: 
- na każdych zawodach: okolicznościowe dyplomy dla 3 najlepszych zawodników i 
drużyn w poszczególnych konkurencjach 
- w finale 25.11.2012: dyplomy i puchary za największą liczbę punktów z wybranych 3 
najlepszych zawodów dla najlepszych zawodników i drużyn w każdej konkurencji 
 
8. Zgłoszenia: 
- przed zawodami lub w trakcie zawodów do godz. 12.30 
 
9. Koszty uczestnictwa: 
- opłata startowa 22,00 zł za konkurencję Karabin sportowy 100 m 
- opłata startowa 40,00 zł za konkurencję Karabin centralnego zapłonu 100 m 
- opłata startowa 40,00 zł za konkurencję Karabin centralnego zapłonu 100 m z optyką 
- opłata startowa 15,00 zł za konkurencję Karabin czarnoprochowy 100 m 
- 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 
- w przypadku braku zgłoszeń minimum czterech drużyn zawody rozgrywane będą tylko 
w kategorii indywidualnej  
- 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 
- sędziowie prowadzący zawody oraz inne osoby funkcyjne mogą również uczestniczyć w 
zawodach 
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZSS 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie (w szczególności 
dotyczy to wyboru dla poszczególnych konkurencji obowiązującej w danej edycji 
zawodów postawy strzeleckiej – leżąca, stojąca, siedząca) 
- interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatora 
 

Organizatorzy


