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Kalendarz Zawodów Strzeleckich rozgrywanych na strzelnicy w Brzegu 
Głogowskim w 2022 roku 

       
L.p. Nazwa zawodów Data P K S Konkurencje 

1. Zawody Strzeleckie „Solidarność 
i Wolność” 

21.08.2022  
X 

 
X 

 
x 

PBz -10, PSp-10, PCZ-10, 
PW-20, KDw-10, DwP 
(„Dzik” w Przebiegu - 
strzelanie do ruchomego 
celu), ZwP („Zając” w 
Przebiegu - strzelanie do 
ruchomego celu) 

2. Zawody Strzeleckie Strzelnica 
Brzeg Głogowski 

09.10.2022  
X 

 
X 

 
X 

PBZ-10, PW-20, PCZ-10, 
KDw-10, DwP („Dzik” w 
Przebiegu - strzelanie do 
ruchomego celu), ZwP 
(„Zając” w Przebiegu - 
strzelanie do ruchomego 
celu) 

3. „Grudniowe Zawody 
Strzeleckie” - Strzelnica Brzeg 

Głogowski 

18.12.2022  
X 

 
X 

 
X 

PBz-10, PSp-10, PW-20, 
PM-20, KDw-10, DwP 
(„Dzik” w Przebiegu - 
strzelanie do ruchomego 
celu), ZwP („Zając” w 
Przebiegu - strzelanie do 
ruchomego celu) 

 

 

 

1. Organizator zawodów: Klub Strzelecki „CEL” Góra ul. Dworcowa 44, 56-200 Góra, Nr licencji 

klubowej PZSS LK-1392/2021. 

 

2. Miejsce rozgrywania zawodów: Strzelnica Myśliwsko - Sportowa w Brzegu Głogowskim, 67-231 

Żukowice, Powiat Głogowski, Województwo Dolnośląskie. 

 

3. Cele zawodów: 

- wyłonienie najlepszych zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach, 

- popularyzacja strzelectwa sportowego wśród lokalnej społeczności,  

- popularyzacja działalności klubowej, 

- integracja środowisk strzeleckich, w tym środowiska sportowego i łowiecko - sportowego, 

- Zawody Strzeleckie „Solidarność i Wolność” są rozgrywane dla uczczenia obchodzonego w dniu 31 

sierpnia święta państwowego „Dzień Solidarności i Wolności”.   
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4. Rejestracja zawodników i czas rozgrywania poszczególnych konkurencji: 

4.1.rejestracja zawodników odbywa się od godziny 9.00 do godziny 14.00, 

4.2.konkurencjePSp-10, PBz -10, PCZ-10, PW-20, PM-20 iKDw-10 rozgrywane są do godz. 

14.00,  

4.3.konkurencjeDwP-10 („Dzik” w Przebiegu - strzelanie do ruchomego celu) iZwP-10 

(„Zając” w Przebiegu - strzelanie do ruchomego celu)rozgrywane są od godz. 14:00 

 

5.Konkurencje: 

5.1. PSp-10 - pistolet & rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 13 (trzynaście) strzałów, tj. 3 

(trzy) strzały próbne + 10 (dziesięć) dystans 25 m, postawa stojąca, strzelanie z wolnej ręki. 

przyrządy celownicze otwarte (szczerbinka i muszka), tarcza TS-2. 

5.2. PBz-10 - pistolet & rewolwer sportowy (bocznego zapłonu), 13 (trzynaście) strzałów, tj. 3 

(trzy) strzały próbne + 10 (dziesięć) strzałów ocenianych, postawa stojąca, strzelanie oburącz, 

dystans 25 m, przyrządy celownicze otwarte (szczerbinka i muszka), tarcza TS-2. 

5.3. PCZ-10 - pistolet & rewolwer centralnego zapłonu, 13 (trzynaście) strzałów, tj. 3 (trzy) 

strzały próbne + 10 (dziesięć) strzałów ocenianych, postawa stojąca, strzelanie oburącz lub  

z wolnej ręki, dystans 25 m, przyrządy celownicze otwarte (szczerbinka i muszka), tarcza TS-2. 

5.4. PW-20 - pistolet wojskowy (centralnego zapłonu), przyrządy celownicze otwarte, bez 

strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych po 10 strzałów do każdej z dwóch tarcz ze zmianą 

magazynka, postawa stojąca, strzelanie oburącz, dystans 25 m, 2 (dwie) tarcze NT23P, czas 

strzelania - 2 x 3 min., łącznie 6 min. (czas liczony jest od podania komendy „START”). 

5.5. PM-20 - pistolet maszynowy (wyłącznie samopowtarzalny), przyrządy celownicze 

montowane fabrycznie, bez strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych po 10 strzałów do 

każdej z dwóch tarcz ze zmianą magazynka, postawa stojąca, dystans 25 m, 2 (dwie) tarcze 

NT23P, czas strzelania 2 x 3 min., łącznie 6 min. (czas liczony jest od podania komendy 

„START”). 

5.6. KDw-10 - karabin dowolny bocznego zapłonu, 13 (trzynaście) strzałów, tj. 3 (trzy) strzały 

próbne + 10 (dziesięć) strzałów ocenianych, dystans 25 m, przyrządy celownicze otwarte lub 

zakryte (w zależności od decyzji komisji sędziowskiej), postawa stojąca, tarcza TS-1 lub TS-2 

(w zależności od decyzji organizatora podjętej przed rozpoczęciem rywalizacji w tej 

konkurencji), 

5.7. DwP - „Dzik” w przebiegu - 10 strzałów do ruchomego celu, dystans 50 m, dowolne 

przyrządy celownicze mechaniczne, optyczne i optoelektroniczne (wedle indywidualnego 

wyboru startującego zawodnika),postawa stojąca, tarczę „Dzika” uruchamia się w czasie do 3 

(trzech) sekund od przyjęcia przez zawodnika postawy gotowości. Po ukazaniu się tarczy 
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„Dzika” w oknie przebiegu strzelec powinien złożyć się i oddać do niej jeden strzał, po czym 

ponownie załadować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać ukazania się tarczy 

do następnego przebiegu, postępując w taki sposób aż do zakończenia całej serii przebiegów 

tarczy „Dzika”.  

5.8. ZwP - „Zając” w Przebiegu - strzelanie do ruchomego celu, dystans 35 m, broń - strzelba 

gładkolufowa, amunicja - śrut 28 gr., postawa stojąca, każdy strzelec powinien zakończyć 

serię 5 (pięciu) strzałów w czasie do 2 minut i 30 sekund (180 sek.) od chwili zajęcia 

stanowiska a serię łącznie 10 (dziesięciu) strzałów powinien zakończyć w czasie do 5 (pięciu) 

minut (360 sek.) od chwili zajęcia stanowiska, tarczę „Zająca” uruchamia się w czasie do 3 

(trzech) sekund od przyjęcia przez zawodnika postawy gotowości, po ukazaniu się tarczy 

„Zająca” w oknie przebiegu strzelec powinien złożyć się, oddać do niej jeden lub dwa strzały, 

po czym załadować broń, przyjąć ponownie postawę gotowości i oczekiwać na ukazanie się 

tarczy do następnego przebiegu, postępując w taki sposób aż do zakończenia całej serii 

przebiegów tarczy.  

 

6. Udział w zawodach: 

6.1. zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej w każdej z konkurencji, w Formule 

Open.  

6.2. do udziału z zawodach uprawnieni są:  

a) członkowie klubów strzeleckich lub PZŁ posiadający licencję zawodnika PZSS, inną 

stosowną licencji strzelecką, lub pozwolenie na broń palną do celów łowieckich wraz 

z uprawnieniem do wykonywania polowania (PZŁ), 

b) osoby zrzeszone w klubach strzeleckich lub w PZŁ nie posiadające jeszcze licencji 

zawodniczej lub pozwolenia na broń palną do celów łowieckich i uprawnień do 

wykonywania polowania, ale strzelające z broni udostępnionej na strzelnicy przez 

organizatora bądź przez inną osobę, strzelanie w takim przypadku odbywa się pod 

nadzorem instruktora strzelectwa lub sędziego stanowiskowego, wedle zasad 

wyznaczonych przez PZSS i ewentualnie przepisów dodatkowych, ustalonych przez 

organizatora, jeśli uzna on to za stosowne, 

c) inne osoby wyżej nie wymienione biorą udział w zawodach wedle decyzji 

organizatora.  

 

7. Składki startowe wynoszą: 

7.1. w konkurencjach: PSp-10, PBZ-10, PCZ-10, PW-20, PM-20 i KDw-10 - po 30 zł za każdą 

konkurencję, 
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7.2. w konkurencjach DwP i ZwP- po 40 zł za każdą konkurencję,  

7.3. zawodnicy nie posiadający własnej broni i nie mający możliwości użyczenia broni od 

innych zawodników, mogą strzelać z broni dostarczonej przez organizatora za dodatkową 

składką wspierającą - techniczną w wysokości 10zł plus zwrot kosztów zakupu zużytej 

amunicji (zależnie od kalibru i rodzaju amunicji). 

 

8. Bezpieczeństwo: zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 

trwania zawodów.  

 

9. Wymogi sanitarno - epidemiologiczne: 

9.1. stosownie do obowiązujących w dniu zawodów przepisów sanitarnych i 

epidemiologicznych,  

9.2. osoby niestosujące się do powszechnie obowiązujących oraz wskazanych przez 

organizatora przepisów i poleceń w zakresie ochrony zdrowia i innych przewidzianych 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wymogów sanitarnych lub 

epidemiologicznych zostaną wykluczone z rywalizacji i usunięte z terenu strzelnicy, 

9.3. o stwierdzonych naruszeniach powszechnie obowiązujących zakazów i nakazów 

sanitarno - epidemiologicznych, za naruszenie których przewidziane są sankcje prawne, 

organizator zawiadamia Policję Państwową lub inne właściwe organy państwowe. 

 

10. Regulamin strzelania - poszczególne konkurencje będą rozgrywane w Formule Open z 

uwzględnieniem zapisów i postanowień regulaminów ISSF i PZSS, a w szczególności: 

10.1. po komendzie sędziego zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania,  

10.2. na komendę „ŁADUJ” ładują bębny nabojowe w rewolwerach i magazynki oraz 

podpinają magazynki do broni,  

10.3. po komendzie „START” wykonują strzelanie w/g wymogów regulaminowych danej 

konkurencji, 

10.4. po komendzie „STOP – ROZŁADUJ” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli 

przez sędziego, 

10.5. każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje dyskwalifikacją 

(DQ), 

10.6. naruszenie zasad bezpieczeństwa zachowania się na strzelnicy określonych w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie Strzelnicy skutkuje 

dyskwalifikacją (DQ), 

10.7. ostrzelanie tarczy innego zawodnika skutkuje dyskwalifikacją (DQ), 
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10.8. awaria broni lub amunicji jest indywidualną sprawą zawodnika, każdą awarię broni w 

trakcie strzelania należy natychmiast zgłosić sędziemu przez podniesienie ręki i komunikat 

„AWARIA BRONI”, 

10.9. na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach 

transportowych, 

10.10. opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, 

sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. 

Niezastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją (DQ), 

10.11. osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy ładowaniu i rozładowaniu broni oraz 

przy zajmowaniu i opuszczaniu stanowiska z pomocy innej osoby nie startującej w danej 

konkurencji, mogą również strzelać w pozycji innej niż przewidziana wymogami danej 

konkurencji, dostosowanej do rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności oraz możliwości 

fizycznych zawodnika. 

 

11. Dodatkowe ustalenia organizacyjne: 

11.1. zawody rozpoczynają się o godzinie 09.00, rejestracja zawodników jak w pkt 4 (4.1. - 

4.3.) Regulaminu, 

11.2. zawodników obowiązują przepisy PZSS, przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące 

na strzelnicy oraz wpis do książki rejestru pobytów na strzelnicy, 

11.3. zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora i zgłoszeni do Kolegium 

Sędziów WZSS, 

11.4. z zawodów sporządza się komunikat i zamieszcza go na profilu internetowymlub/i 

stronie internetowej organizatora, 

11.5. przez udział w zawodach ich uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa swoich danych osobowych oraz 

zgodę na utrwalanie i publikację swoich wizerunków zarejestrowanych w trakcie zawodów 

dla potrzeb informacyjnych związanych z organizacją zawodów i relacjami z ich przebiegu.  

11.6. z uwagi na brak zainteresowania daną konkurencją organizator zastrzega sobie 

możliwość odwołania danej konkurencji lub zmian regulaminowych przed rozpoczęciem 

rywalizacji w danej konkurencji, to samo dotyczy zmian terminów rozgrywania 

poszczególnych zawodów, wynikających z aktualnej sytuacji prawnej i geopolitycznej.   

 

12. Nagrody i wyróżnienia (wyłącznie indywidualne) - medale lub/i dyplomy za zajęcie I, II i III 

miejsca w klasyfikacji. 
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13. Uwagi końcowe i wniesienie protestu: 

13.1. wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie są rozstrzygane na miejscu przez 

komisję sędziowską, a jej decyzje są ostateczne, 

13.2. zawodnik kwestionujący prawidłowość oceny sędziowskiej swojego startu może w 

czasie nie dłuższym niż 30 minut od zakończenia swojego startu wnieść do komisji 

sędziowskiej, wnosząc jednocześnie opłatę od protestu w wysokości 500 zł, 

13.3. komisja sędziowska rozpoznaje protest jawnie, w obecności wnoszącego go zawodnika, 

niestawienie się zawodnika do rozpoznania protestu nie wstrzymuje jego rozpoznania, 

13.4. w przypadku uwzględnienia protestu, o którym mowa w pkt 13.2. opłata od protestu 

podlega zwrotowi wnoszącemu ją zawodnikowi, w razie jego nieuwzględnienia przypada ona 

na rzecz organizatora zawodów, 

13.5. rozstrzygnięcie protestu przez komisję sędziowską jest ostateczne.    

 

14. Zawody są ujęte w kalendarzu WZSS, a udział w zawodach zalicza się do startów liczonych do 

przedłużenia licencji zawodnika uprawniającej do rywalizacji w sportach strzeleckich. 

 

15. Wszelkie dodatkowe informacje na temat zawodów można uzyskać: 

a) osobiście w Siedzibie Klubu „CEL” Góra w Górze ul. Dworcowa 44, 56-200 Góra, 

b) telefonicznie pod numerem 885/362-222 - Prezes Zarządu Klubu Marcin Zawała lub 

796/211-899 Członek Zarządu Klubu Bogusław Bukowski. 

 


