
 

 

 

 

Dobroszycki Klub Strzelecki WILK 

Sokołowice 49 56-400 Oleśnica 

Nip  9112031542 

Licencja PZSS LK-1382/2019 

mail. klub.wilk@gmail.com 

Tel. 669287695 

 

Regulamin zawodów strzeleckich 

w 2022 roku. 

 

I. CEL ZAWODÓW 

Umożliwienie i promocja współzawodnictwa w sportach strzeleckich.  

Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

II. ORGANIZATOR 

Dobroszycki Klub Strzelecki WILK 

Sokołowice 49 56-400 Oleśnica 

III. TERMIN 

PUCHAR WILKA: 

12.03.22, 09.07.22, 26.11.22, 17.12.22. 

22LRULEZ: 

29.05.22., 02.10.22 

ZAWODY WOLFGUN: 

03.09.22, 22.10.22. 

IV. KONKURENCJE 

W zależności od rodzaju zawodów, obowiązuje jeden z trzech poniższych zestawów konkurencji. 

1. PUCHAR WILKA 

1. Karabin sportowy 50m/10strz. 

2. Karabin bocznego zapłonu 100m/10strz 

3. Karabin Centralnego Zapłonu 100m/10strz. 

4. Karabin Centralnego Zapłonu z Optyką 100m/10strz. 

5. Pistolet sportowy 25m/10strz. 

6. Pistolet centralnego zapłonu 25m/10strz. 

7. Rewolwer centralnego zapłonu 25m/10strz. 

8. Pistolet Maszynowy (samopowtarzalny) 25m/10strz. 

9. Strzelba Classic 25m/5strz. 

10. Strzelba Tactical 25m/5strz. 

11. Strzelba  Combat 25m5strz. 
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2. 22LRULEZ 

1. Karabin sportowy 50m. 

2. Karabin sportowy 100m 

3. Pistolet sportowy 25m. 

4. Rewolwer bocznego zapłonu 25m 

5. Pistolet na czas 25m 22lr. 

6. Pistolet taktyczny 25m 22lr. 

7. Strzelba 25m.  

8. Strzelba Combat 25m 

 

3. ZAWODY WOLFGUN 

1. Pistolet taktyczny 25m. 

2. Karabin pospieszny 100m. 

3. Strzelba Ciężarowa 25m. 

 

 

V. UCZESTNICTWO 

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie jednego z wymienionych poniżej dokumentów:  

- patent strzelecki 

- licencja strzelecka 

- pozwolenie na broo 

- dopuszczenie do posiadania broni 

-Zaproszeni, pełnoletni goście. 

VI. KLASYFIKACJA 

Indywidualna według uzyskanych wyników. 

VII. NAGRODY  

Za miejsca 1-3 Medale lub nagrody rzeczowe. 

W klasyfikacji ogólnej (suma punktów wszystkich konkurencji zawodów w dniu 23.10.2021) Puchar dla 

zwycięzcy. 

VIII. ZGŁOSZENIA 

Termin zgłoszeo: internetowo za pośrednictwem witryny oraz w dniu zawodów od godz. 09.00 do godz. 13.00. 

Po tych godzinach zgłoszenia nie będą przyjęte. 

IX. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Koszty startowego pokrywają zawodnicy zgodnie z cennikiem zawodów. 

X. BEZPIECZEOSTWO 

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg. 

Komendy występujące  na linii ognia są następujące:  

ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podłącza magazynek do broni/  



START /zawodnik przeładowuje broo i można strzelad/  

STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/  

ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROO /odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz 

pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broo i schodzimy ze 

stanowiska/  

Oddanie strzału przed komendą START lub po komendzie STOP karane jest 

dyskwalifikacją. 

W przypadku gdy zawodnik ukooczy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu, wykonuje czynności 

dla komendy „ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROO” 

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. Brak 

zgłoszenia broni do przejrzenia będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika – bez prawa zwrotu opłaty 

startowej i amunicji. 

ZABRANIA SIĘ KATEGORYCZNIE MANIPULOWANIA BRONIĄ I AMUNICJĄ POZA 

WYZNACZONĄ STREFĄ BEZPIECZNĄ. 

XI. KARY 

Jeśli zawodnik w sposób karygodny narusza postanowienia niniejszego regulaminu,  bezpieczeostwo swoje lub 

innych  uczestników zawodów, decyzją sędziów zostaje zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa udziału w 

innych konkurencjach bez  prawa do  zwrotu wpisowego.  

Od koocowego wyniku odjęte zostaną punkty za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilośd, 

przy czym odejmowana jest wartośd najlepszych przestrzelin uzyskanych w strzelanej tarczy. 

 

 

XII. Awarie broni i amunicji  

Jakiekolwiek awarie broni i amunicji prywatnej nie uprawniają zawodnika do powtórnego strzelania.  

W przypadku awarii  zawodnik musi sam ją usunąd, zachowując przy tym zasady bezpieczeostwa. Awaria nie  

uprawnia zawodnika do przedłużenia  czasu strzelania.  

Awarie broni klubowej usuwają sędziowie, z możliwością przedłużenia czasu strzelania w danej konkurencji.  

Zawodnik może powtórzyd strzelanie wyłącznie w przypadku, gdy zostało ono przerwane z polecenia  obsługi 

zawodów. 

XIII. UWAGI 

Organizator zapewni broo i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni (zwrot kosztów amunicji).  

Zawody w kalendarzu DZSS.  

Nieprzestrzeganie regulaminu strzelnicy i regulaminu zawodów będzie skutkowad dyskwalifikacją zawodnika, 

bez prawa zwrotu opłaty startowej.  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu 

zawodów.  

Zawodnik ma prawo złożyd pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukooczenia konkurencji. 

XIV. WYPOSAŻENIE 



Każdy uczestnik zawodów powinien posiadad środki ochrony wzroku i słuchu. Jeśli nie posiada powyższych 

ochronniki zostaną wydane na stanowisku. 

Organizator dla zawodników posiadających licencję zawodniczą, a nie posiadających broni, zapewnia ją oraz 

amunicję do tej broni, z wyjątkiem konkurencji Karabin Centralnego Zapłonu z Optyką 100m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMINY KONKURENCJI 

 

PUCHAR WILKA 

Karabin sportowy 50m. 

Tarcza: TS-1 

Odległośd do tarczy: 50m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao karabinowych 

Postawa: leżąc 

Przyrządy celownicze; Mechaniczne, otwarte lub zamknięte 

Dopuszcza się stosowanie posiadanej przez zawodnika optyki obserwacyjnej. 

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

Karabin Bocznego Zapłonu 100m. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 100m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 



Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao karabinowych 

Przyrządy celownicze; Mechaniczne, otwarte lub zamknięte 

Postawa: leżąc 

Dopuszcza się stosowanie posiadanej przez zawodnika optyki obserwacyjnej. 

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

Karabin Centralnego Zapłonu 100m. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 100m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao karabinowych 

Przyrządy celownicze; Mechaniczne, otwarte lub zamknięte 

Postawa: leżąc 

Dopuszcza się stosowanie posiadanej przez zawodnika optyki obserwacyjnej. 

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

 

 

 

Karabin Centralnego Zapłonu z Optyką 100m. 

Tarcza: TS-1 

Odległośd do tarczy: 50m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao karabinowych 

Przyrządy celownicze; Optyczne lub Optoelektroniczne 

Postawa: leżąc 

Dopuszcza się stosowanie posiadanej przez zawodnika optyki obserwacyjnej. 



Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

 

 

 

 

 

Pistolet sportowy. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Przyrządy celownicze: mechaniczne, otwarte 

Broo: zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao pistoletowych. 

Postawa: stojąc jednorącz (dopuszcza się oburącz) 

Po zakooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

Pistolet centralnego zapłonu. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Przyrządy celownicze: mechaniczne, otwarte 

Broo: Pistolety Centralnego Zapłonu. 

Postawa: stojąc oburącz (dopuszcza się jednorącz) 

Po zakooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

Rewolwer centralnego zapłonu. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 25m 



Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Przyrządy celownicze: mechaniczne, otwarte 

Broo: Rewolwery Centralnego Zapłonu. 

Postawa: stojąc jednorącz (dopuszcza się oburącz) 

Po zakooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

Pistolet Maszynowy samopowtarzalny 25m. 

Tarcza: 23P 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 30 sekund 

Przyrządy celownicze: mechaniczne, otwarte lub zamknięte 

Broo: Pistolety Maszynowe Centralnego Zapłonu (samopowtarzalne). 

Postawa: stojąc, karabinowa 

Po zakooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

Strzelba Classic 25m. 

Tarcza: PSP 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 5 strzałów ocenianych (brak strzałów próbnych) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty  

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: strzelba centralnego zapłonu typu nadlufka Bock lub horyzontalna, pociski typu breneka. 

Postawa: stojąc  

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

Strzelba Tactical 25m. 

Tarcza: PSP 

Odległośd do tarczy: 25m 



Ilośd strzałów: 5 strzałów ocenianych (brak strzałów próbnych) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty  

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: strzelba centralnego zapłonu typu pump action lub samopowtarzalna, pociski typu breneka. 

Postawa: stojąc  

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

 

 

Strzelba Combat 25m. 

Tarcza: 23P 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 5 strzałów ocenianych (brak strzałów próbnych) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty  

Czas konkurencji: 30 sekund 

Broo: strzelba centralnego zapłonu typu pump action lub samopowtarzalna, pociski typu breneka  

Postawa: stojąc  

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

22LRULEZ 

Karabin sportowy 50m. 

Tarcza: TS-1 

Odległośd do tarczy: 50m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: bocznego zapłonu wyposażona w mechaniczne otwarte lub zamknięte przyrządy celownicze, zgodna 

technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao karabinowych 

Postawa: leżąc 

Dopuszcza się stosowanie posiadanej przez zawodnika optyki obserwacyjnej, zabrania się stosowania podparcia z 

przodu i z tyłu broni. 

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

Karabin sportowy 100m. 

Tarcza: TS-2 



Odległośd do tarczy: 100m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: bocznego zapłonu wyposażona w mechaniczne otwarte lub zamknięte przyrządy celownicze, zgodna 

technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao karabinowych 

Postawa: leżąc 

Dopuszcza się stosowanie posiadanej przez zawodnika optyki obserwacyjnej, zabrania się stosowania podparcia z 

przodu i z tyłu broni. 

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

Pistolet sportowy. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao pistoletowych. 

Postawa: stojąc jednorącz (zabrania się strzelania oburącz) 

Po zakooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

Rewolwer bocznego zapłonu 25m. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: Rewolwery bocznego zapłonu, otwarte mechaniczne przyrządy celownicze. 

Postawa: stojąc jednorącz (zabrania się strzelania oburącz) 

Po zakooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

Pistolet sportowy na czas. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 5strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 5 najlepszych 

przestrzelin) 



Czas przygotowawczy: 2 minuty 

Czas konkurencji: 10 sekund.  

Opis konkurencji: Zawodnik w czasie przygotowawczym, ładuje magazynek pięcioma nabojami i oczekuje na 

sygnał (gwizdek) do rozpoczęcia konkurencji. Zawodnik rozpoczyna strzelanie podpinając magazynek i 

przeładowując broo, po zgłoszeniu gotowości i sygnale dźwiękowym rozpoczynającym liczenie czasu. 

po upływie 10sekund zostaje wyemitowany dźwięk kooczący konkurencję. Kolejne strzały nie zostaną zaliczone, 

jeśli zawodnik odda strzał po sygnale dźwiękowym kooczącym konkurencję, od koocowego wyniku zostaną odjęte 

najlepsze trafienia w ilości odpowiedniej do ilości strzałów, które padły po zakooczeniu konkurencji. 

Broo: zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao pistoletowych. 

Postawa: stojąc,  chwyt oburącz (dopuszcza się jednorącz) 

Po zakooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego 

Pistolet taktyczny 22lr. 

Tarcza: TS-2 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych(wszystkie strzały do tej samej tarczy – oceniane jest 10 

najlepszych przestrzelin) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: bocznego zapłonu, zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao pistoletowych. 

Postawa: stojąc oburącz (zabrania się jednorącz) 

Opis: Zawodnik rozpoczyna konkurencję od zajęcia pozycji naprzeciw osłony o wymiarach szer. 70cm i wys. 

180cm. W polu o wymiarach 70x100cm. Po czasie przygotowawczym, rozpoczyna strzelanie nie przekraczając linii 

wyznaczającej stanowisko, z pozycji wychylonej w lewo bądź w prawo pozwalającej na obserwację i ostrzeliwanie 

tarczy. Nie jest dozwolony kontakt z osłoną broni lub jakiejkolwiek części ciała zawodnika. 

Po zakooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

Strzelba 25m. 

Tarcza: PSP 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 5 strzałów ocenianych (brak strzałów próbnych) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty  

Czas konkurencji: 10 minut 

Broo: strzelba centralnego zapłonu, pociski typu breneka. 

Postawa: stojąc  

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

Strzelba Combat 25m. 

Tarcza: 23P 



Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 5 strzałów ocenianych (brak strzałów próbnych) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty  

Czas konkurencji: 30 sekund 

Broo: strzelba centralnego zapłonu typu pump action lub samopowtarzalna, pociski typu breneka  

Postawa: stojąc  

Po skooczeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

 

ZAWODY WOLFGUN 

Pistolet taktyczny 25m. 

Cele: Tarcza: TS-2 oraz cele reaktywne (rzutki) 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 13 strzałów, 10 strzałów do tarczy TS2 i 3 strzały do trzech celów reaktywnych. 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: maksymalnie 90 sekund 

Broo: zgodna technicznie z aktualnymi przepisami ISSF dla strzelao z pistoletu centralnego zapłonu, przyrządy 

celownicze mechaniczne, otwarte. 

Postawa: stojąc naprzeciw zasłony częściowo osłaniającej cele. 

Opis stanowiska: Konkurencja wymaga użycia osłony o szerokości 70cm i wysokości 180cm. Stanowisko przed 

zasłoną otoczone jest linią białą lub czerwoną tworzącą kwadrat 100x70cm  

Opis konkurencji: Zawodnik zajmuje pozycję w wyznaczonym polu przed zasłoną o szerokości 70cm i wysokości 

180cm, za którą w odległości 25m znajdują się, tarcza TS2 oraz odsunięte od niej w prawą stronę o 1m trzy rzutki 

na stojakach umieszczone w szeregu w odstępach 30cm. Zawodnik na stanowisku po komendzie ŁADUJ, 

umieszcza amunicję w dwóch magazynkach w pierwszym 10sztuk w drugim 3szt, po czym odkłada broo i 

załadowane magazynki na stolik stanowiskowy. Po komendzie START sędzia uruchamia stoper, a zawodnik 

podpina do broni magazynek z 10 nabojami,  zajmuje taką pozycję aby mied dobrą widocznośd celu i rozpoczyna 

strzelanie do tarczy TS2. Po zakooczeniu pierwszej części konkurencji zawodnik zmienia magazynek na drugi 

zawierający 3szt. amunicji i zapewniając sobie widocznośd celu, ostrzeliwuje cele reaktywne. Po trzecim strzale do 

rzutek sędzia zatrzymuje czas. Każda trafiona rzutka to +10pkt, tarcza jest oceniana według zasad strzelao 

pistoletowych ISSF. Na ogólny wynik konkurencji składa się ilośd zdobytych punktów oraz uzyskany, jak najkrótszy 

czas. Podczas strzelania, zawodnik nie może opuścid wyznaczonego pola. Wyjście poza linię to -10pkt od wyniku 

na tarczy. Celowe lub kilkukrotne opuszczanie pola, będzie skutkowad dyskwalifikacją. 

Wynik uzyskany przez zawodnika wyliczany jest na podstawie „faktora”(liczonego z dokładnością do trzeciego 

miejsca po przecinku) będącego wypadkową ilości punktów na tarczy podzielonych przez czas konkurencji 

Rodzaj użytej w konkurencji broni (pistolet, rewolwer) ze względu na czynnik czasowy, może mied znaczący wpływ 

na uzyskane rezultaty. 

Po skooczeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska, broo musi zostad rozładowana oraz skontrolowana 

przez sędziego. 



Karabin Pospieszny 100m. 

Tarcza: NT23-P 

Odległośd do tarczy: 100m 

Ilośd strzałów: 10 strzałów ocenianych(brak strzałów próbnych) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty 

Czas konkurencji: maksymalnie 60 sekund 

Broo: zgodna technicznie z przepisami ISSF Karabinu Centralnego Zapłonu, karabin samopowtarzalny lub 

powtarzalny, mechaniczne przyrządy celownicze otwarte lub zamknięte. 

Postawa: leżąc bez stosowania podpór lub dwójnogów. 

Opis konkurencji: Zawodnik zajmuje pozycję leżącą na wyznaczonym stanowisku. Po upływie czasu 

przygotowawczego, po komendzie ŁADUJ, umieszcza naboje w magazynku (dowolna ilośd, w dowolnej ilości 

magazynków), po komendzie START sędzia uruchamia stoper, a zawodnik podpina magazynek i rozpoczyna 

ostrzeliwanie tarczy NT23-P znajdującej się 100m od stanowiska strzelca w jak najkrótszym czasie. Czas zostaje 

zatrzymany po wystrzeleniu przez zawodnika ostatniego naboju.  

Wynik uzyskany przez zawodnika wyliczany jest na podstawie „faktora”(liczonego z dokładnością do trzeciego 

miejsca po przecinku) będącego wypadkową ilości punktów na tarczy podzielonych przez czas konkurencji. 

Rodzaj użytej w konkurencji broni (powtarzalna lub samopowtarzalna) ze względu na czynnik czasowy, może mied 

znaczący wpływ na uzyskane rezultaty. 

Po zakooczeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

Strzelba Ciężarowa. 

Tarcza: PSP 

Odległośd do tarczy: 25m 

Ilośd strzałów: 5 strzałów ocenianych (brak strzałów próbnych) 

Czas przygotowawczy: 3 minuty  

Czas konkurencji: 5 minut 

Broo: strzelba centralnego zapłonu, powtarzalna pump action lub samopowtarzalna, pociski typu breneka. 

Postawa: obie stopy przylegają w całości do podłoża, postawa dostosowana do widoczności celu przez otwór 

osłony.  

Opis stanowiska: Konkurencja wymaga użycia osłony o szerokości 70cm i wysokości 180cm z otworem o 

szerokości 40cm i wysokości 20cm umieszczonym na wysokości 140cm. Stanowisko przed zasłoną, na podłożu od 

strony stanowisk, otoczone jest linią białą lub czerwoną tworzącą prostokąt ustawiony wzdłuż osi strzelania o 

wymiarach 70x100cm. 

Opis konkurencji: Po zajęciu stanowiska w polu przed zasłoną, zawodnik, przyjmując postawę do podnoszenia 

ciężaru, zgłasza gotowośd. Po komendzie START rozpoczyna się pomiar czasu, a zawodnik rozpoczyna konkurencję 

od części sprawnościowej, podnosząc dowolną techniką ponad głowę, ciężarki o wadze 10 Kg w 10 

powtórzeniach. Po wykonaniu dwiczenia, zawodnik ładuje strzelbę powtarzalną lub samopowtarzalną 5 sztukami 

amunicji, następnie zajmuje taką pozycję w polu, aby widzied tarczę przez otwór w osłonie i rozpoczyna strzelanie 

dokładne do tarczy PSP. W czasie strzelania lufa powinna częściowo wystawad przez otwór w osłonie. Opieranie 

lufy o krawędź otworu w celu stabilizowania strzału skutkuje odjęciem 10pkt od wyniku na tarczy. Podczas 

trwania konkurencji zawodnik nie może opuścid wyznaczonego pola. Wyjście poza linię to -10pkt od wyniku na 

tarczy. Celowe lub kilkukrotne opuszczanie pola, będzie skutkowad dyskwalifikacją. 



Wynik uzyskany przez zawodnika wyliczany jest na podstawie „faktora”(liczonego z dokładnością do trzeciego 

miejsca po przecinku) będącego wypadkową ilości punktów na tarczy podzielonych przez czas konkurencji. 

Rodzaj użytej w konkurencji broni (powtarzalna lub samopowtarzalna) ze względu na czynnik czasowy, może mied 

znaczący wpływ na uzyskane rezultaty. 

 

Po skooczeniu strzelania, przed opusczeniem stanowiska, broo musi byd skontrolowana przez sędziego. 

 

 

 

 

OPIS ZAWODÓW 

Formuła WolfGun to zawody, których elementami są konkurencje strzeleckie, realizowane z trzech różnych 

rodzajów broni, przy użyciu czynników wpływających negatywnie na celnośd strzelca takich jak: strzelanie na czas, 

utrudniona widocznośd celów oraz strzelanie po wysiłku fizycznym. W formule używane są cele papierowe (tarcze 

strzeleckie) oraz cele reaktywne (rzutki, cele metalowe). Zawodnik jest klasyfikowany na podstawie sumy 

wyników z wszystkich konkurencji,  szanse na zwycięstwo oraz wysokie wyniki, będą zatem mied zawodnicy, 

którzy wezmą udział we wszystkich konkurencjach zawodów. 

 

 

 

           Prezes DKS WILK                

            Paweł Gorzelak                     


