
 

 

 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 

Strzelcy Wrocławia 
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 

                                      Licencja Klubowa PZSS  Lk-1381/2021 
 
I. CEL ZAWODÓW 
1 Popularyzacja strzelectwa sportowego. 
2 Integracja środowiska strzeleckiego  uprawiającego  strzelectwo sportowe. 
3 Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach. 
4 Promowanie Stowarzyszenia Strzelcy Wrocławia, Dolnego Śląska i miasta Wrocławia. 
5 Puchar Prezesa zdobywa zawodnik, który w sezonie strzeleckim zdobędzie najwięcej punktów 

w naszych zawodach w sezonie strzeleckim w danej konkurencji. 
 

II. MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW 
Zawody odbędą się w zgłoszonych terminach do DZSS na 2022 rok, na Strzelnicy Sportowej w 
Brzegu Dolnym ul. Olimpijska w godzinach od 9.00 do 14.00. 

 
III. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
Strzelcy Wrocławia 
 
IV. UCZESTNICTWO 
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. 
 

V. ZGŁOSZENIA 
Rejestracja zawodników: www.strzelcywroclawia.pl/zawody 
W dniu zawodów rejestracja na miejscu do godz. 10:00. Liczba uczestników ograniczona. 
 
VI. KONKURENCJE STRZELECKIE ROZGRYWANE W DNIU ZAWODÓW: 
1 Pistolet centralnego zapłonu - 3 strzały próbne +10 ocenianych. Oś 25 m. 
2 Pistolet sportowy - 3 strzały próbne +10 ocenianych. Oś 25 m. 
3 Karabin centralnego zapłonu - 3 strzały próbne +10 ocenianych. Oś 50 m. 
4 Karabin sportowy - 3 strzały próbne +10 ocenianych. Oś 50 m. 
5 Strzelba gładkolufowa (kula) – 3 strzały próbne + 5 strzałów ocenianych. Oś 25 m. 
Czas trwania jednej konkurencji: 15 min. 
 

VII. KLASYFIKACJE I REGULAMIN KONKURENCJI 
1 Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu. 
2 Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie i drużynowo. 

 
VIII. INFORMACJE DODATKOWE 
1 Zawody wpisane do kalendarza DZSS - zawody indywidualne i drużynowe. 
2 Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. 
3 Organizator w miarę potrzeb i możliwości dla uczestników zawodów może udostępnić broń i 

amunicję do realizacji startu za dodatkową opłatą. 
4 Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie podejmuje 

organizator. 
 
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Zawodów, Regulaminu 
Strzelnicy i zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, stosując zasad, dezynfekcji, 
dystansu i maseczek w okresie pandemi koronawirusa. 
 
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga się u Kierownika zawodów. 
Terminy Zawodów mogą ulec zmianie z niezależnych od nas przyczyn. 
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