
Regulamin zawodów strzeleckich Klub Strzelecki Glauberyt   
Punkt 1. Cel zawodów -  
1. popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa sportowego  
2. rozwój strzelectwa sportowego w województwach  
3. rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego  
4. wieloletni i systematyczny nadzór nad szkoleniem zawodników  
5. promocja Dolnego Śląska.  
Punkt 2. Rejestracja zawodników na miejscu w dniu zawodów od godz. 12.00 do godz.14.00.Start zawodwów o god
z.13.00.  
Punkt 3. Konkurencje strzeleckie rozgrywane w trakcie zawodów:  
Pistolet sportowy [PSP 10, 10m],  
Pistolet dynamiczny [PSP 10, 10m],  
Pistolet centralnego zapłonu [PCZ 10, 25m],  
Pistolet dowolny [PD 10, 50m],  
Karabin sportowy [KSP 10, 50m leżąc],  
Karabin centralnego zapłonu [KCZ 10, 50m stojąc],  
Strzelba [Tarcza 5, 25m],  
Strzelba Dynamiczna [5 celi metalowych poppery]  
Punkt 4. Zawody zostaną przeprowadzone na podstawie przepisów PZSS dotyczących strzelań dynamicznych oraz z
awodów statycznych PZSS. link do przepisów - https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/ogolne-zasady-bezpi
eczenstwa-w-strzelectwie-sportowym.pdf  
Punkt 5. Przepisy bezpieczeństwa  
1. Wszyscy uczestnicy pod rygorem usunięcia z zawodów muszą  
bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na  
strzelnicy.  
2. W trakcie rozgrywania zawodów uczestnicy muszą używać ochronników  
słuchu i wzroku.  
3. Jakiekolwiek wyposażenie i każda broń używana przez zawodnika w  
czasie zawodów winna być sprawna i posiadać działające mechanizmy,  
które pozwolą zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nią pełną  
kontrolę – co stanowić powinno o jej bezpieczeństwie.  
4. Zawodnicy muszą realizować zadania na torach strzeleckich zgodnie z ich  
opisami i założeniami.  
5. Broń w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie bez  
podpiętych magazynków i całkowicie rozładowaną w sposób następujący:  
- krótką - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie  
może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w strefie  
bezpieczeństwa.  
- długą - w kufrach, pokrowcach, oraz warunkowo dopuszcza się  
przenoszenie luzem, ale pod warunkiem posiadania i używania „Flagi  
bezpieczeństwa” (Safety Flag) włożonej w komorę nabojową lub bez flagi  
ale z otwartą komorą nabojową. Tak oznaczoną broń wolno przenosić z  
lufą skierowaną do góry lub do dołu.     
Punkt 6. Za zabezpieczenie broni i amunicji w czasie zawodów odpowiedzialni są zawodnicy,   
istnieje możliwość wypożyczenia niektórych typów broni oraz zakupu niektórych typów amunicji,  
ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje komisja sędziowska or
az organizator.  
Punkt 7. Do udziału z zawodach uprawnieni są: - członkowie klubów strzeleckich  
posiadający licencję zawodnika PZSS lub innej stosownej licencji strzeleckiej -  
osoby zrzeszone w klubie strzeleckim nie posiadające jeszcze licencji zawodniczej  
ale strzelające z broni użyczonej przez organizatora bądź przez inną osobę.  
Strzelanie w takim wypadku odbywa pod nadzorem instruktora strzelectwa lub  
sędziego, wedle zasad wyznaczonych przez PZSS lub wedle przepisów ustalonych przez  
organizatora jeżeli uzna to za stosowne. - Inne osoby wyżej nie wymienione biorą  
udział w zawodach wedle decyzji organizatora.  



Punkt 8. Opłata startowa za 1 konkurencję 20 PLN.  
Punkt 9. 7. Uwagi końcowe.  
Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane na miejscu przez komisję  
sędziowską a jej decyzje będą ostateczne. opłata na złożenie protestu 500 PLN.  
Punkt 10. Zawody ujęte w kalendarzu WZSS. udział w zawodach liczy się do startów do  
przedłużenia licencji.  
Punkt 11. Będą dyplomy za 3 pierwsze miejsca, nagrody oraz kiełbaski z grilla.  
  


