
 REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

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 

Wrocławskie Stowarzyszenie Strzeleckie  

al. I.J.Paderewskiego 35 

51-612 WROCŁAW 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Strzelnica Kevlar Jerzmanowice. 

Termin: 17.10.2021 od godziny 9:00 

Rejestracja zawodników w dniu zawodów od godziny 08:00 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW 

Zawody rozgrywane będą metodą bez zmianową tzn. po zakończeniu strzelania przez jednego 

zawodnika od razu może zająć stanowisko kolejny. Strzelania będą odbywać się od początku godzin 

sprzedaży metryczek do wykorzystania ostatniej metryczki startowej. 

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. 

 

Pistolet maszynowy centralnego zapłonu - Pcz10 

- 10 strzałów tarcza TS-2, odległość 25 metrów, postawa: stojąca, dowolny pistolet maszynowy 

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 na amunicje pistoletową - PCC 10 

- 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 centralnego zapłonu optyka - Kcz 10 O 

- 10 strzałów tarcza TS2, odległość 100 metrów, postawa: stojąca z pasem bez innych 

podpórek karabinu, dowolny karabin centralnego zapłonu, przyrządy celownicze optyczne, 

optoelektroniczne. 

 

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 5 płytek metalowych w odległości od 7 do 12 m przed 

zawodnikiem na czas. 

 

Strzelba gładkolufowa dynamiczna – StD 

- dowolna ilość strzałów do 5 płytek metalowych w odległości od 7 do 12 m przed 

zawodnikiem na czas. 

 

Karabin centralnego zapłonu dynamiczny – KczD 

 dowolna ilość strzałów do 5 celów papierowych IPSC w odległości od 15 do 25 m przed 

zawodnikiem na czas 

 

Strzelba gładkolufowa do rzutków 



- dowolna ilość strzałów do pięciu kolejno wystrzeliwanych rzutków. 

 

Trójbój strzelecki 50 m – 3GN 

 5 strzałów ze strzelby do płytek metalowych na dystansie 7-12m  

 5 strzałów z karabinu do celów Papierowych IPSC na dystansie 50m 

 5 strzałów z pistoletu do płytek metalowych na dystansie 10-12 m na czas 

 

 

 

 

 


