
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH  
UCZNIWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO MIEDZIANI 
I RUNDA PUCHARU PREZESA 
 
Strzelnica Kevlar 
Jerzmanowice  
 
1. CEL ZAWODÓW  
- propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. Dolnośląskiego,  
- zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,  
- doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,  
- konsolidacja środowiska strzeleckiego  
- wyłonienie najlepszych strzelców 
  
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
Uczniowski Klub Sportowy MIEDZIANI 
ul. Norwida 10  
59-300 Lubin 
Mail UKS.MIEDZIANI@GMAIL.COM 
604 076 723 Damian Zima 
 
Klub Strzelecki KEVLAR 
 
 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Strzelnica Kevlar Jerzmanowice. 
Termin: 14 luty 2021 od godziny 9:00 do 14:00 
Rejestracja zawodników w dniu zawodów od godziny 9:00 do 12:00 
 
4. PROGRAM ZAWODÓW 
Rozgrywane konkurencje statyczne:  
 
Pistolet sportowy bocznego zapłonu - Psp10  
- 10 strzałów tarcza TS-2, odległość 25 metrów, postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz, 
dowolny pistolet bocznego zapłonu, dowolne przyrządy celownicze bez optycznych.  
 
Pistolet centralnego zapłonu - Pcz10 
- 10 strzałów tarcza TS-2, odległość 25 metrów,  postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz, 
dowolny pistolet centralnego zapłonu, dowolne przyrządy celownicze bez optycznych. 
 
Karabin bocznego zapłonu - Ksp 10 
- 10 strzałów tarcza TS2, odległość 100 metrów, postawa: leżąca z pasem bez innych 
podpórek karabinu, tylko karabinki bocznego zapłonu 22LR, dowolne przyrządy celownicze 
bez optycznych. 
 
Karabin centralnego zapłonu muszka/szczerbinka - Kcz 10 M/S 
- 10 strzałów tarcza TS2, odległość 100 metrów, postawa: leżąca z pasem bez innych 
podpórek karabinu, dowolny karabin centralnego zapłonu, przyrządy celownicze muszka i 
szczerbinka. 
 
Karabin centralnego zapłonu przeziernik - Kcz 10 P 



- 10 strzałów tarcza TS2, odległość 100 metrów, postawa: leżąca z pasem bez innych 
podpórek karabinu, dowolny karabin centralnego zapłonu, przyrządy celownicze 
przeziernik/muszka bez optycznych. 
 
Karabin wojskowy centralnego zapłonu - Kcz 10 W 
- 10 strzałów tarcza TS2, odległość 100 metrów, postawa: leżąca z pasem bez innych 
podpórek karabinu, dowolny karabin centralnego zapłonu który był przyjęty do służby 
liniowej w wojsku, z wykluczeniem karabinów wojskowych przystosowanych do strzelań 
sportowych, oryginalne przyrządy celownicze bez optycznych. 
 
 
Strzelba gładkolufowa – St5 
- 5 strzałów amunicją typu SLUG tarcza TS-2, odległość 25 metrów, postawa: stojąca, 
dowolna strzelba gładkolufowa, dowolne przyrządy celownicze bez optycznych.  
 
Rozgrywane konkurencje dynamiczne: 
 
Pistolet centralnego zapłonu dynamiczny I  – PczD1 10 
- 10 strzałów tarcza TS-2, odległość 15 metrów,  postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz, 
dowolny pistolet centralnego zapłonu, dowolne przyrządy celownicze bez optycznych. 
Strzelanie do tarczy w czasie 10s. 
 
Pistolet centralnego zapłonu dynamiczny II – PczD2 
- dowolna ilość strzałów do czterech płytek metalowych w odległości od 10 do 15 m przed 
zawodnikiem na czas. 
 
Strzelba gładkolufowa dynamiczna I – StD1 6 
- 6 strzałów amunicją typu SLUG tarcza TS-2, odległość 15 metrów, postawa: stojąca, 
dowolna strzelba gładkolufowa, dowolne przyrządy celownicze bez optycznych. 
Strzelanie do tarczy w czasie 6s. 
 
Strzelba gładkolufowa dynamiczna II – StD2 
- dowolna ilość strzałów do czterech płytek metalowych w odległości od 10 do 15 m przed 
zawodnikiem na czas. 
 
Strzelba gładkolufowa do rzutków  
- dowolna ilość strzałów do pięciu kolejno wystrzeliwanych rzutków. 
  
5. UCZESTNICTWO  
W zawodach mogą uczestniczy strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający 
aktualną licencję PZSS.  
Pozostali tzn. członkowie klubu UKS MIEDZIANI bez licencji, strzelcy posiadający 
nieaktualną licencję PZSS oraz inni strzelcy, strzelają poza konkursem.  
Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi byś skontrolowana przez 
sędziego i schowana do futerału/kabury.  
Koszt startowego od jednej konkurencji wynosi 20zł. 
Dla osób nie posiadających własnej broni jest możliwość użyczenia – 10zł + koszt amunicji. 
 
 
 


