
 

 

 

 

Dobroszycki Klub Strzelecki WILK 

Sokołowice 49 56-400 Oleśnica 

Nip  9112031542 

Licencja PZSS LK-1382/2019 

mail. klub.wilk@gmail.com 

Tel. 669287695 

 

Regulamin zawodów strzeleckich 

organizowanych przez DKS WILK w 2020r. 

 

I. CEL ZAWODÓW 

Umożliwienie współzawodnictwa w zakresie strzelania z broni sportowej.  

Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

II. ORGANIZATOR 

Dobroszycki Klub Strzelecki WILK 

Sokołowice 49 

III. TERMINY 

21.022021r, 06.03.2021r, 17.04.2021r, 30.05.2021r, 20.06.2021r, 25,07,2021r, 03.10.2021r, 28.11.2021r, 

19.12.2021r. 

IV. KONKURENCJE 

1. Karabin sportowy 50m. 

2. Pistolet sportowy 25m (bocznego zapłonu). 

3. Pistolet centralnego zapłonu 25m. 

4. Karabin Taktyczny KCZ 50m. 

5. Strzelba 25m. 

6. Pistolet  centralnego zapłonu „Drzewko” 15m. 

 

V. UCZESTNICTWO 

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie jednego z wymienionych poniżej dokumentów:  

- patent strzelecki 

- licencja strzelecka 

- pozwolenie na broo 

- dopuszczenie do posiadania broni 

-Zaproszeni goście. 

VI. KLASYFIKACJA 

Indywidualna według uzyskanych wyników. 
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VII. NAGRODY  

Za miejsca 1-3 Puchary lub nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

W rankingu rocznym puchary/nagrody rzeczowe, za miejsca 1 -3 w każdej z konkurencji (na podstawie  5 

najlepszych wyników w poszczególnych konkurencjach)  . 

VIII. ZGŁOSZENIA 

Termin zgłoszeo: internetowo za pośrednictwem witryny oraz w dniu zawodów od godz. 09.00 do godz. 12.00. 

Po tych godzinach zgłoszenia nie będą przyjęte. 

IX. KOSTY UCZESTNICTWA 

Koszty startowego pokrywają zawodnicy zgodnie z cennikiem zawodów. 

X. BEZPIECZEOSTWO 

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg. 

Komendy występujące  na linii ognia są następujące:  

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

START /zawodnik przeładowuje broo i można strzelad/  

STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/  

ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROO /odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz 

pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broo i schodzimy ze 

stanowiska/  

Oddanie strzału przed komendą START lub po komendzie STOP karane jest 

dyskwalifikacją. 

W przypadku gdy zawodnik ukooczy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu, wykonuje czynności 

dla komendy „ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROO” 

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. Brak 

zgłoszenia broni do przejrzenia będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika – bez prawa zwrotu opłaty 

startowej i amunicji. 

ZABRANIA SIĘ KATEGORYCZNIE MANIPULOWANIA BRONIĄ I AMUNICJĄ POZA 

WYZNACZONĄ STREFĄ BEZPIECZNĄ. 

XI. KARY 

Jeśli zawodnik w sposób karygodny narusza postanowienia niniejszego regulaminu,  bezpieczeostwo swoje lub 

innych  uczestników zawodów, decyzją sędziów zostaje zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa udziału w 

innych konkurencjach bez  prawa do  zwrotu wpisowego.  

Od koocowego wyniku odjęte zostaną punkty za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilośd, 

przy czym odejmowana jest wartośd najlepszych przestrzelin uzyskanych w strzelanej tarczy. 

XII. Awarie broni i amunicji  

Jakiekolwiek awarie broni i amunicji prywatnej nie uprawniają zawodnika do powtórnego strzelania.  

W przypadku awarii  zawodnik musi sam ją usunąd, zachowując przy tym zasady bezpieczeostwa. Awaria nie  

uprawnia zawodnika do przedłużenia  czasu strzelania.  

Awarie broni klubowej usuwają sędziowie, z możliwością przedłużenia czasu strzelania w danej konkurencji.  



Zawodnik może powtórzyd strzelanie wyłącznie w przypadku, gdy zostało ono przerwane z polecenia  obsługi 

zawodów. 

XIII. UWAGI 

Organizator zapewni broo i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni (zwrot kosztów amunicji).  

Zawody w kalendarzu DZSS.  

Nieprzestrzeganie regulaminu strzelnicy i regulaminu zawodów będzie skutkowad dyskwalifikacją zawodnika, 

bez prawa zwrotu opłaty startowej.  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu 

zawodów.  

Zawodnik ma prawo złożyd pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukooczenia konkurencji. 

 

 

REGULAMINY KONKURENCJI 

Karabin sportowy 50m. 

Tarcza: TS-1 

Odległośd do tarczy: 50m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 5 minut 

Broo: zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao karabinowych 

Postawa: leżąc 

Dopuszcza się stosowanie posiadanej przez zawodnika optyki obserwacyjnej. 

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

Pistolet sportowy. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 5 minut 

Broo: zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao pistoletowych. 

Postawa: stojąc jednorącz 

Po zakooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 



Pistolet centralnego zapłonu. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty  

Czas konkurencji: 5 minut 

Broo: pistolety i rewolwery centralnego zapłonu. 

Postawa: stojąc  

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

Karabin Taktyczny KCZ „3 postawy”. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 50m 

Ilośd strzałów: 15 strzałów ocenianych(3x5 strzałów, brak strzałów próbnych) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty  

Czas konkurencji: 5 minut 

Broo: karabiny centralnego zapłonu z przyrządami mechanicznymi. 

Postawa: stojąc, klęcząc, leżąc 

Opis konkurencji: zawodnik oddaje po 5 strzałów z każdej postawy do tej samej tarczy. Dopuszcza się używanie od 

1 do 3 magazynków. Zawodnicy posiadający 3 magazynki ładują je na stanowisku strzeleckim po 5 nabojów i po 

przyjęciu kolejnej pozycji dokonują każdorazowo wymiany magazynka w broni.  

Zawodnicy dysponujący 1 lub 2 magazynkami ładują je na stanowisku strzeleckim 5 nabojami, i dokonują 

doładowania po 5 sztuk po przyjęciu kolejnych pozycji. 

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

Strzelba. 

Tarcza: PSP 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 5 strzałów ocenianych (brak strzałów próbnych) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty  

Czas konkurencji: 5 minut 

Broo: strzelba centralnego zapłonu, pociski typu breneka. 

Postawa: stojąc  

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 



 

Pistolet centralnego zapłonu „Drzewko”. 

Cel: reaktywny typu drzewko strzeleckie 

Odległośd do celu: 15m 

Ilośd strzałów: 6 strzałów 

Czas przygotowawczy: 3 minuty  

Czas konkurencji: indywidualny pomiar czasu każdego zawodnika 

Broo: pistolety i rewolwery centralnego zapłonu. 

Postawa: stojąc  

Opis konkurencji:  

1) Na stanowisku strzeleckim zawodnik ładuje magazynek/ładownik do rewolweru 6 nabojami. 

2) Broo pozostaje na stanowisku strzeleckim z otwartym zamkiem / bębnem rewolweru. 

3) Zawodnik zajmuje pozycję w wyznaczonym przez sędziego miejscu.  

4) Konkurencja rozpoczyna się od podania przez sędziego komendy START i uruchomienie pomiaru czasu 

5) Po wykonaniu zadania zawodnik przemieszcza się na wyznaczone stanowisko strzeleckie, gdzie ładuje 

broo i oddaje 6 strzałów do celu reaktywnego.  

6) Po oddaniu ostatniego strzałui odłożeniu przez zawodnika broni z otwratym zamkiemoraz odpiętym 

magazynkiem / otwartym bębnem rewolweru, zawodnik podnosi do góry rękę. Oznacza to zakooczenie 

pomiaru czasu przez sędziego. 

7) Następnie zawodnik wykonuje czynności przewidziane dla komendy „ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROO”.  

Klasyfikacja:  

1) Za każdy trafiony cel reaktywny zawodnik dostaje 10 punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 60). 

2) Za każdy nie trafiony cel reaktywny doliczana jest kara czasowa 5 sekund. 

3) Miejsce zajęte przez zawodnika w konkurencji wyliczane jest na podstawie „faktora”(liczonego z 

dokładnością do piątego miejsca po przecinku) będącego wypadkową ilości otrzymanych punktów 

podzielonych przez czas (łączny czas wykonania konkurencji + czas karny). 

4) Wygrywa zawodnik z najwyższym współczynnikiem. 

Przykład: 

1) Zawodnik w czasie 38,45 sekundy ostrzelał celnie 5 celów reaktywnych. 

        50 punktów / 43,45 s. (38,45 s. + 5 s. karnych) = 1,15075 

2) Zawodnik w czasie 43,18 sekundy ostrzelał celnie 6 celów reaktywnych. 

        60 punktów / 43,18 s. = 1,38953 

3) Zawodnik w czasie 38,45 sekundy ostrzelał celnie 6 celów reaktywnych. 

        60 punktów / 38,45 s. = 1,56047 

 

          Prezes DKS WILK                  DZSS Wrocław 

 

   ……………………………………………                    …………………………………………… 


