
Regulamin zawodów klubowych organizowanych 
przez Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia  w 2022 r. 
 
1. CEL ZAWODÓW 
Umożliwienie członkom klubu współzawodnictwa w zakresie strzelania z broni sportowej. 
Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków Bractwa oraz Gości, doskonalenie umiejętności 
strzeleckich. 
 
2. ORGANIZATOR 
Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia 
50-136 Wrocław Ul. Antoniego Cieszyńskiego 9 (Arsenał Miejski) 
 
3. TERMINY Zawodów 
 04.06.2022 r. 
 02.07.2022 r. 
 03.09.2022 r. 
 01.10.2022 r.  
 05.11.2022 r. 
W godzinach 9,oo- 13.oo 
 
4. ROZGRYWANE KONKURENCJE 
 - Pistolet sportowy  
 - Pistolet centralnego zapłonu 
 - Pistolet czarnoprochowy  
 - Karabin sportowy ( 50m.) 
 - Karabin centralnego zapłonu (50m.) 
 - Karabin czarnoprochowy (50m.) 
 -  Strzelba 
    szybka strzelba dwulufowa 
    szybka strzelba pump- action 
 
5. UCZESTNICTWO 
Wszyscy posiadający licencję PZSS. 
Zaproszeni goście. 
 
6. KLASYFIKACJA 
Indywidualna według uzyskanych wyników 
 
7. NAGRODY 
W rankingu rocznym puchary za zajęcie miejsca 1 - 3 (na podstawie najlepszych wyników w 
poszczególnych konkurencjach). 
 
8. ZGŁOSZENIA 
Termin zgłoszeń : w dniu zawodów od godz.8:30 do godziny 12:00 
Po tych godzinach zgłoszenia nie będą przyjęte. 
 
9. 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.  
 
ZABRANIA SIĘ KATEGORYCZNIE MANIPULOWANIA BRONIĄ I AMUNICJĄ POZA WYZNACZONĄ 
STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA 
 
Podczas pobytu zawodnika na strzelnicy jego broń musi być rozładowana . 
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 
 
11. 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 . 
- Od końcowego wyniku odjęte zostaną punkty za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w  
konkurencji ilość strzałów  lub po komendzie „stop”, przy czym odejmowana jest wartość najlepszych 
przestrzelin uzyskanych w strzelanej tarczy. 
 
12. AWARIE BRONI I AMUNICJI 
Jakiekolwiek awarie broni i amunicji nie uprawniają zawodnika do powtórnego 
strzelania. 
W przypadku awarii zawodnik musi sam ją usunąć, zachowując zasady bezpieczeństwa. Awaria nie 
uprawnia zawodnika do przedłużenia czasu strzelania. 
Zawodnik może powtórzyć strzelnie wyłącznie w przypadku, gdy zostało ono przerwane z winy  obsługi, 
innego zawodnika lub awarii strzelnicy. 
 
 
 



13. UWAGI 
- Zawody zgłoszone do kalendarza D Z S S. 
- Nieprzestrzeganie regulaminu strzelnicy i regulaminu zawodów będzie skutkowało dyskwalifikacją 
zawodnika. 
- 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 - koszt zgłoszenia protestu 100 zł 
 

Zasady rozgrywania  konkurencji: 
 
1. Pistolet sportowy 
Tarcza: TS2  
Odległość do tarczy : 25 m 
Ilość strzałów: 10 (2x5szt.) 
Czas konkurencji : 10 min 
Broń: pistolet/rewolwer bocznego zapłonu, nie ma ograniczeń co do siły spustu, postawa stojąc, 
dopuszczalny chwyt broni oburącz. 
Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być skontrolowana przez 
sędziego. 
 
2. Pistolet centralnego zapłonu 
Tarcza: TS2  
Odległość do tarczy : 25 m 
Ilość strzałów: 10 (2x5szt.) 
Czas konkurencji : 10 min. 
Broń: pistolet/rewolwer centralnego zapłonu,nie ma ograniczeń co do siły spustu, postawa stojąc, 
dopuszczalny chwyt broni oburącz. 
Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być skontrolowana przez 
sędziego. 
 
3. Pistolet czarnoprochowy 
Tarcza: TS2  
Odległość do tarczy : 25 m 
Ilość strzałów: 13 
                     ocenianych 10 (wg. MLAIC) 
Czas konkurencji : 13 min. 
Broń: pistolet/rewolwer, nie ma ograniczeń co do siły spustu, postawa stojąc, dopuszczalny chwyt broni 
oburącz. 
Po zakończeniu strzelania,przed zejściem ze stanowiska, broń musi być skontrolowana przez sędziego.  
 
4. Karabin sportowy 
Tarcza: ksp 
Odległość do tarczy : 50 m 
Ilość strzałów: 10 
Czas konkurencji : 10 min. 
Strzelanie w postawie leżąc, bez podpórki z możliwością użycia pasa. 
Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być skontrolowana przez 
sędziego. 
 



5. Karabin centralnego zapłonu 
Tarcza: TS2  
Odległość do tarczy : 50 m 
Ilość strzałów: 10 
Czas konkurencji : 10min.. 
Broń: karabin centralnego zapłonu, używanie przyśpieszników – zakazane. 
Strzelanie w postawie leżąc, bez podpórki z możliwością użycia pasa. 
Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być skontrolowana przez 
sędziego. 
 
6. Karabin czarnoprochowy 
Tarcza: TS2  
Odległość do tarczy : 50 m 
Ilość strzałów: 13 
                     ocenianych 10 (wg. MLAIC) 
Czas konkurencji : 13 min. 
Broń: karabin czarnoprochowy, nie ma ograniczeń co do siły spustu, postawa stojąc bez podpórek. 
Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być skontrolowana przez 
sędziego. 
 

7. Szybka strzelba dwulufowa 

Broń: dowolna strzelba dwulufowa (horyzontalna lub bok) 

Cele: metalowe reaktywne, 

 Amunicja śrutowa 4 szt. Dystans: 7-10 m 

Rozładowana strzelba w rękach, naboje na stoliku lub na pasie. Po sygnale strzelec strzela na czas do 
celów w kolejności dowolnej. Można dostrzeliwać. 

 Nietrafiony cel +3 s. do czasu. 

 8.Szybka strzelba pump-action 

Broń: dowolna strzelba systemu pump-action 

Cele: metalowe reaktywne, amunicja śrutowa  5 szt. 

Dystans: 7-10 m 

Strzelba załadowana 5 nabojami (pusta komora, kurek opuszczony) w rękach. Po sygnale strzelec 
strzela na czas do celów w kolejności dowolnej. Można dostrzeliwywać, dodatkowe naboje na stoliku 
lub na pasie. Nietrafiony cel +3 s. do czasu. 

 

 
Strzelmistrz  Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia 


