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REGULAMIN ZAWODÓW 

                                                                                                                     

PZSS 

Grupa Powszechna 

 

 

1.Patronat: 

Bractwo Kurkowe miasta Wrocławia „HUSARZ” 

 

2.Cel Zawodów: 

Celem Zawodów jest: 

               - zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym, 

               - doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich, 

               - przedłużenie licencji zawodniczej na następny rok 

   - wyłonienie mistrzów strzelectwa sportowego, 

 

3.Termin i miejsce: 

Zawody odbędą się w niedzielę o godz. 10:00 dnia: 

1. 23 kwietnia 2023 

2. 18 czerwca 2023 

3. 24 września 2023 

4. 22października 2023 

5. 19 listopada 2023 

na Strzelnicy BK „Husarz” we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 1 

 

4.Uczestnictwo: 

W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający 

aktualną licencję PZSS. Pozostali tzn. członkowie klubu BK „Husazr” bez licencji, strzelcy 

posiadający nieaktualną licencję PZSS oraz posiadacze broni na pozwolenie, strzelają poza 

konkursem. Po skończeniu strzelania przed zejściem ze stanowiska broń musi byś 

skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału 

 

Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów w godzinach 10:15 – 11:00 po uiszczeniu 

opłaty startowej 

 

5.System i zasady Zawodów: 

a) Konkurencje: 

  

   Pistolet sportowy centralnego zapłonu (Pcz25m10z13):                                                                                                                    

- 13 strzałów /w tym 10 ocenianych / 

- odległość strzelania 25 m 

- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz. 

- czas strzelania 10 minut 

                                                                                                                             

   Pistolet sportowy bocznego zapłonu (Psp25m10z13):                                                                                                                    

- 13 strzałów /w tym 10 ocenianych / 

- odległość strzelania 25 m 

- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz. 

- czas strzelania 10 minut 
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Karabin sportowy bocznego zapłonu (Ksp25m10):                                                                                                                    

- 13 strzałów /w tym 10 ocenianych / 

- odległość strzelania 50m 

- postawa: stojąca z wolnej ręki  

- czas strzelania 10 minut 

 

Karabin sportowy centralnego zapłonu (Kcz25m10):                                                                                                                    

- 10 strzałów /w tym 10 ocenianych / 

- odległość strzelania 25m 

- postawa: stojąca z wolnej ręki  

- czas strzelania 10 minut 

                       

Strzelba gładkolufowa (Strzelba25m5)):                                                                                                                    

- 5 strzałów /w tym ocenianych / 

- odległość strzelania 25m 

- postawa: stojąca z wolnej ręki  

- czas strzelania 10 minut 

                                                                                                      

 

 b) W konkurencjach Pcz25m10z13 oraz Psp25m10z13 do wyniku zalicza się najlepsze 

przestrzeliny. 

  

6. Punktacja: 

 Prowadzona będzie punktacja:  

a) indywidualna, 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

       

      a) dobry stan zdrowia. 

      b) wszyscy uczestnicy strzelań zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa   

           podanych w regulaminie strzelnicy oraz poleceń osób prowadzących  

           strzelanie. 

 

8. Organizator zapewnia: 

- obsługę sędziowską i techniczną, 

 

9. Koszty udziału: 

a) członkowie zwyczajni oraz kandydaci BK „Husarz” – bezpłatnie 

b) członkowie wspierający BK „Husarz” – 15 złotych za konkurencję 

c) osoby nie będące członkiem klubu – 30 złotych za konkurencję 

 

10. Uwagi końcowe: 

a) uwagi Sędziego Głównego są nieodwołalne, 

b) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 

                                                                               W imieniu Organizatora 
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