
 
Regulamin zawodów strzeleckich 

organizowanych przez SKS HUZAR OLEŚNICA w 

2021 r. 

 
• CEL ZAWODÓW 

     Umożliwienie członkom klubu współzawodnictwa w zakresie strzelania z broni sportowej. 

Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków Klubu oraz Gości, doskonalenie 

umiejętności strzeleckich. 

 

• ORGANIZATOR 

Strzelecki Klub Sportowy HUZAR Oleśnica 

56-400 Oleśnica  ul. Moniuszki 20a/7 

 

• TERMIN 

 

I-28.02.2021; II-18.04.2021; III-06.06.2021; IV-12.09.2021; V-07.11.2021; VI-

12.12.2021 

 

• PROGRAM 

 

a. Karabin pneumatyczny 

b. Pistolet sportowy (bocznego zapłonu) 

c. Pistolet dynamiczny (centralnego zapłonu) 

d. Strzelba 

e. Karabin dynamiczny (centralnego zapłonu) 

 

• UCZESTNICTWO 

 

Wszyscy posiadający licencję PZSS. 

Zaproszeni goście. 

 

• KLASYFIKACJA 

 

Indywidualna według uzyskanych wyników 

 

• NAGRODY 



Za miejsca 1 - 3 dyplomy w każdej konkurencji. 

W rankingu rocznym puchary za zajęcie miejsca 1 - 3 (na podstawie najlepszych 

wyników w poszczególnych konkurencjach). 

 

 

 

• ZGŁOSZENIA 

 

Termin zgłoszeń : w dniu zawodów od godz.7:00 do godziny 11:00 

 

Po tych godzinach zgłoszenia nie będą przyjęte. 

 

• KOSZTY UCZESTNICTWA 

 

Koszty startowego pokrywają zawodnicy zgodnie z cennikiem zawodów 

 

• BEZPIECZEŃSTWO 

 

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej 

przebieg  

Komendy występujące na linii ognia: 

ŁADUJ/zawodnik ładuje amunicję do magazynka, dołącza magazynek do broni 

START/zawodnik przeładowuje broń i można strzelać. 

STOP/przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego 

ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ/odłączyć magazynek, pokazujemy 

sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał 

kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska 

 

Oddanie strzału przed komendą START lub po komendzie STOP karane 

jest dyskwalifikacją  

W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem 

przewidzianego czasu ,odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania 

broni. 

 

Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być 

skontrolowana przez sędziego. Brak zgłoszenia broni do przejrzenia będzie 

skutkować dyskwalifikacją zawodnika -bez prawa zwrotu opłaty startowej i 

amunicji.  

 

ZABRANIA SIĘ KATEGORYCZNIE MANIPULOWANIA BRONIĄ I 

AMUNICJĄ POZA WYZNACZONĄ STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA 

Podczas pobytu zawodnika na strzelnicy jego broń musi być rozładowana 

(wszystkie magazynki muszą być wyjęte). 

Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy za wyjątkiem 

obszaru, zwanego „strefą bezpieczeństwa”, gdzie wolno dowolnie manipulować 

rozładowaną bronią. Drugim wyjątkiem jest moment strzelania na torze 

strzeleckim. 



Do „strefy bezpieczeństwa” pod żadnym pozorem nie może być wnoszona 

amunicja, a zwłaszcza załadowane magazynki, dotyczy to również amunicji 

ćwiczebnej, atrap nabojów oraz wystrzelonych łusek. Amunicja, załadowane 

magazynki itp. muszą być pozostawione poza „strefą bezpieczeństwa”, na 

przykład w torbie w pobliżu strefy. 

Przez cały czas strzelania, ładowania oraz rozładowywania broni należy 

przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym. Za 

kierunek bezpieczny przyjmuje się stronę głównego kulochwytu osi 

strzeleckiej. 

Naruszenie powyższych zasad będzie karane 

natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z 

całych zawodów 
 

 

 

 

• KARY 

 

 

Jeśli zawodnik w sposób karygodny narusza postanowienia niniejszego 

regulaminu,bezpieczeństwo swoje lub innych uczestników zawodów, decyzją 

sędziów zostaje zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa udziału w innych 

konkurencjach bez prawa do zwrotu wpisowego. 

 

Od końcowego wyniku odjęte zostaną punkty za każdy strzał oddany ponad 

przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym odejmowana jest wartość najlepszych 

przestrzelin uzyskanych w strzelanej tarczy  

 

 

 

• AWARIE BRONI I AMUNICJI 

 

Jakielkowiek awarie broni i amunicji prywatnej nie uprawniaja zawodnika do 

powtórnego strzelania. 

 

W przypadku awarii zawodnik zawodnik musi sam ją usunąć, zachowując zasady 

bezpieczeństwa.Awaria nie uprawnia zawodnika do przedłużenia czasu strzelania. 

 

Awaria broni klubowej usuwają sędziowie, z możliwością przedłużenia czasu 

strzelania w danej konkurencji. 

 

Zawodnik może powtórzyć strzelnie wyłącznie w przypadku, gdy zostało ono 

przerwane z winy obsługi,innego zawodnika lub awarii strzelnicy 

 

• UWAGI 



Organizator zapewnia broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni(zwrot 

kosztów amunicji). 

Zawody w kalendarzu D Z S S. 

Nieprzestrzeganie regulaminu strzelnicy i regulaminu zawodów będzie skutkowało 

dyskwalifikacją zawodnika, bez prawa zwrotu opłaty startowej. 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje 

sędziemu głównemu zawodów. 

 

Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od 

ukończenia konkurencji. 

  

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURENCJI 

 
• KARABIN PNEUMATYCZNY 

Tarcza: karabinowa do Kpn 

Odległość do tarczy : 10m 

Ilość strzałów: 5 

Czas konkurencji : 5 min 

Broń: karabiny wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie 

ma ograniczeń  

co do siły spustu . 

 

Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być 

skontrolowana przez sędziego. 

 

• PISTOLET SPORTOWY 

 

Tarcza: TS2 (czarny środek) 

Odległość do tarczy : 15 m 

Ilość strzałów: 10 

Czas konkurencji : 5 min 

Broń: pistolet bocznego zapłonu, nie ma ograniczeń co do siły spustu 

 



Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być 

skontrolowana przez sędziego. 

 

• PISTOLET DYNAMICZNY 

 

Tarcza: TS2 (biały środek) 

Odległość do tarczy : 15 m 

Ilość strzałów: 10 

Czas konkurencji : 30 s. 

Broń: pistolet centralnego zapłonu,nie ma ograniczeń co do siły spustu 

 

Po zakończeniu strzelania,przed zejściem ze stanowiska, broń musi być 

skontrolowana przez sędziego. 

Uwagi dodatkowe: 

Przed rozpoczęciem konkurencji na komendę ŁADUJ zawodnik ładuje do 

magazynka 10 szt. 

amunicji . 

Na stanowisku strzeleckim znajduje się pistolet (zamek zamknięty) i załadowany 

magazynek. 

Zawodnik rozpoczyna konkurencję po komendzie sędziego START. 

Oddanie strzałów po upływie 30 s. będzie karane odjęciem punktów najlepszych 

przestrzelin uzyskanych na tarczy. 

 

Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być 

skontrolowana przez sędziego. 

 

 

 

 

 

 

• Strzelba 

 

Tarcza: TS2  (czarny środek) 

Odległość do tarczy : 15 m  

Ilość strzałów: 5 (breneka) 

Czas konkurencji : 3 min 

Broń: strzelba gładko lufowa wyposażona wyłącznie w mechaniczne przyrządy 

celownicze,nie ma ograniczeń co do siły spustu 

 

Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być 

skontrolowana przez sędziego. 

 

 

 

• KARABIN DYNAMICZNY 

 

Tarcza: TS2  (czarny środek) 



Odległość do tarczy : 15 m  

Ilość strzałów: 10 

Czas konkurencji : 30 s. 

Broń: pistolet centralnego zapłonu,nie ma ograniczeń co do siły spustu 

 

 

Uwagi dodatkowe: 

Przed rozpoczęciem konkurencji na komendę ŁADUJ zawodnik ładuje do 

magazynka 10 szt. 

amunicji . 

Na stanowisku strzeleckim znajduje się pistolet (zamek zamknięty) i załadowany 

magazynek. 

Zawodnik rozpoczyna konkurencję po komendzie sędziego START. 

Oddanie strzałów po upływie 30 s. będzie karane odjęciem punktów najlepszych 

przestrzelin uzyskanych na tarczy. 

 

Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być 

skontrolowana przez sędziego. 

 

 

                                                                                                   Prezes SKS HUZAR 

Oleśnica 

 

 

 

 

 


