
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH  
UCZNIWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO MIEDZIANI 
II 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: 31 lipca 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: stojąca 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: stojąca 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: stojąca 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 – PczD 
- dowolna ilość strzałów do czterech płytek metalowych w odległości od 10 do 15 m przed 
zawodnikiem na czas. 
 
Strzelba gładkolufowa dynamiczna – StD 
- 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. 
  
Trójbój strzelecki 50 m – 3G50 
- 5 strzałów z pistoletu do płytki metalowej na dystansie 50m na czas, postawa stojąc, 
następnie 
- 5 strzałów z karabinu do płytki metalowej na dystansie 50m na czas, postawa stojąc, 
następnie 
- 5 strzałów ze strzelby do płytki metalowej na dystansie 50m na czas, postawa stojąc,  
magazynek lub amunicja nie może być załadowana/podpięta do broni przed sygnałem timera,  
czas liczony jest sumarycznie, każdy nie trafiony strzał dodaje karę 2s, tylko mechaniczne 
przyrządy celownicze, bez podpórek z wolnej ręki. 
 
Trójbój strzelecki 50 m – 3G50BZ 
- 5 strzałów z pistoletu bocznego zapłonu do płytki metalowej na dystansie 50m na czas, 
postawa stojąc, następnie 
- 5 strzałów z karabinu bocznego zapłonu do płytki metalowej na dystansie 50m na czas, 
postawa stojąc, następnie 
- 5 strzałów ze strzelby do płytki metalowej na dystansie 50m na czas, postawa stojąc,  
magazynek lub amunicja nie może być załadowana/podpięta do broni przed sygnałem timera,  
czas liczony jest sumarycznie, każdy nie trafiony strzał dodaje karę 2s, tylko mechaniczne 
przyrządy celownicze, bez podpórek z wolnej ręki. 
 
 
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. 
 
 
 
6. KLASYFIKACJA  
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji. 
W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu 
decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o 
wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji.  
 
7. NAGRODY  
We wszystkich konkurencjach za miejsca I - III dyplomy, dopuszczalne są również puchary i 
nagrody rzeczowe.  
 
8. ZGŁOSZENIA  
Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco w dniu zawodów w godzinach rejestracji 
zawodników.  
 
9. KOSZTY UCZESTNICTWA  
Koszty startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy zgodnie z cennikiem 
zawodów.  
 
10. SPRAWY RÓŻNE  
Na wszystkich stanowiskach można korzystać z lunet obserwacyjnych, organizator ich jednak 
nie zapewnia. 
Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji i sprzętu sportowego. Dla osób nie 
posiadających pozwolenia organizator może wypożyczyć broń, amunicję i inny sprzęt 
strzelecki – odpłatnie wg cennika.  
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu 
głównemu zawodów.  
W przypadku problemów technicznych organizator ma prawo ograniczyć ilość rozgrywanych 
konkurencji. 
Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od 
ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W 
przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi. 
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Procedura strzelania. 
Po sygnale startowym z pola A strzelbą ostrzelać 
cele A1, A2, A3, przemieścić się do B i z pistoletu 
dwukrotnie ostrzelać cele B1, B2, przemieścić się do 
C i z karabinu dwukrotnie ostrzelać cele C1, C2. 

Cele: 3 cele metalowe i 3 tarcze IPSC 
Liczba strzałów na trafienie: 3 
Liczba punktowych strzałów: 8 
Pozycja startowa: Stojąc w polu A. 
Start: sygnał dźwiękowy 
Stan broni: 
Strzelba: jeden nabój w magazynku 
Pistolet : Nie załadowana w kaburze 
Karabin: Nie załadowany bez magazynka 
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Dynamiczny  


