
R E G U L A M I N    (PROJEKT)  
OTWARTYCH    OKRĘGOWYCH    ZAWODÓW    STRZELECKICH 

 
RADOMSKO  2012   -   „STRZELAJ  Z  NAMI  -  PISTOLET” 

  
1. Cel zawodów: 
- popularyzacja strzelectwa w formie sportowo - rekreacyjnej 
- wyłonienie najlepszych zawodników  
- zdobywanie punktów do finału zawodów w dniu 21.10.2012 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 – 13.05.2012 r. 
część II – 10.06.2012 r. 
część III – 15.07.2012 r. 

część IV – 16.09.2012 r.      
część V – 21.10.2012 r. (finał)

 

- strzelnica LOK w Radomsku, ul. Piaskowa. 
- godzina: od 10.00 do 13.00 (lub do ostatniego zawodnika). 
 
4. Program zawodów 
- Pistolet sportowy: odległość 25 m, 25 strzałów, ocenianych jest 20 najlepszych 
przestrzelin, tarcza TS-2 (50/20), czas 20 minut, postawa – z jednej ręki 
- Pistolet centralnego zapłonu: odległość 25 m, 13 strzałów, ocenianych jest 10 
najlepszych przestrzelin, tarcza TS-2 (50/20), czas 20 minut, zezwala się na strzelanie z 
obu rąk 
- Rewolwer czarnoprochowy kapiszonowy (Mariette): odległość 25 metrów, 13 
strzałów, ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin, tarcza TS-2 (50/20), czas 20 minut, 
postawa – z jednej ręki, ocena tarcz według MLAIC (środek przestrzelin), do tej 
konkurencji organizatorzy nie zapewniają broni i amunicji 
- Strzelanie dynamiczno – praktyczne: pistolet centralnego zapłonu, 5 celów 
reaktywnych (popperów) oraz tarcza TS-2 (20/50) na obrotnicy, odległość strzelania 12 
m, 10 strzałów ocenianych (2 magazynki po 5 nabojów), broń i magazynki w kaburze lub 
na stanowisku strzeleckim, postawa stojąc (5 strzałów) oraz klęcząc (5 strzałów), 
kolejność postaw dowolna, czas konkurencji – 30 sekund (liczony od uruchomienia 
obrotnicy tarczy), stanowisko wyjściowe w odległości 20 m. 
Opis przeprowadzenia konkurencji: po uruchomieniu obrotnicy tarczy (otwarciu tarczy) 
dobieg zawodnika ze stanowiska wyjściowego na stanowisko strzeleckie, załadunek 
magazynka do broni i strzelanie w pierwszej kolejności do celów reaktywnych, następnie 
wymiana magazynka oraz zmiana pozycji i strzelanie do tarczy TS-2 (50/20). 
W przypadku korzystania z kabury zabronione jest dobywanie (dotykanie) broni przed 
zajęciem stanowiska!  



Punktacja: za każdy strącony popper 5 punktów (razem 25) oraz max. 50 punktów na 
tarczy (5 x 10). Łączna ilość punktów do uzyskania – 75.  
Za wykonanie strzelania niezgodne z regulaminem – odjęcie 10 punktów karnych. 
Obowiązkowe jest stosowanie okularów ochronnych. 
W tej konkurencji organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnej zmiany 
konfiguracji celów i czasu strzelania. 
 
5. Uczestnictwo: 
- zawodnicy indywidualni oraz trzyosobowe drużyny  
 
6. Klasyfikacja: 
- na każdych zawodach: klasyfikacja indywidualna i drużynowa w każdej konkurencji 
- w finale 21.10.2012: 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 21.10.2012: 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 Pistolet sportowy 
- opłata startowa 26,00 zł za konkurencję Pistolet centralnego zapłonu 
- opłata startowa 22,00 zł za strzelanie Dynamiczno – praktyczne 
- opłata startowa 15,00 zł za konkurencję Rewolwer czarnoprochowy 
- 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 
- interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatora 
 

Organizatorzy


