
 
REGULAMIN 

ZAWODÓW  STRZELECKICH 
Rozgrywanych na strzelnicy Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice 

zgodnie z kalendarzem zawodów na rok 2023 
 
 
 

1. Organizator zawodów: Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” ,  
     nr licencji klubowej  LK-1230. 
 

2. Miejsce rozgrywania zawodów: Strzelnica sportowa w Jelczu Laskowice 
ul. Turniejowa 
 

3. Cele zawodów: 
- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią  
  przez funkcjonariuszy - członków klubu 

- popularyzacja strzelectwa sportowego wśród rodzin zawodników – członków 
  klubu policyjnego, 
- rywalizacja sportowa pomiędzy zawodnikami, członkami klubu. 

 

4. Rejestracja zawodników: 
-   następuje po potwierdzeniu na stronie internetowej o organizacji zawodów w 
    przewidywanym terminie. 
-   następuje za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego, 
-   zawodnik zwrotnie otrzymuje informacje o numerze stanowiska i numerze zmiany 
    oraz czasie przystąpienia do zawodów.  
 
5. Konkurencje: 
5.1. Ppn - pistolet & rewolwer pneumatyczny, 10(dziesięć) strzałów ocenianych, bez 
strzałów próbnych,  dystans 10 m, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, przyrządy 
celownicze otwarte, tarcza Ppn. 
5.2. Kpn - karabinek pneumatyczny,10 (dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów 
próbnych, dystans 10 m, przyrządy celownicze otwarte lub przeziernikowe, postawa 
stojąca, tarcza Kpn, 
5.3. Ksp - karabinek dowolny bocznego zapłonu,10 (dziesięć) strzałów ocenianych, 
bez strzałów próbnych, dystans 25 m, przyrządy celownicze otwarte lub 
przeziernikowe, postawa stojąca, tarcza TS-2, 
5.4. Psp - pistolet & rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 10(dziesięć) strzałów 
ocenianych, bez strzałów próbnych,  dystans 25 m, strzelanie z wolnej ręki lub 
oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-2. 
5.5.Pcz - pistolet & rewolwer centralnego zapłonu,10 (dziesięć) strzałów 
ocenianych, bez strzałów próbnych, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, dystans 25 
m, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-2. 
5.6. Psp szybki - pistolet & rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 5(pięć) strzałów 
ocenianych, bez strzałów próbnych,  dystans 10 m, strzelanie z wolnej ręki lub 
oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-9, czas 10 sekund. 



5.7. Pcz szybki - pistolet & rewolwer sportowy centralnego  zapłonu, 5(pięć) 
strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych,  dystans 10 m, strzelanie z wolnej ręki 
lub oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-9, czas 10 sekund. 
5.8. Strzelba dynamiczna - pokonanie toru na czas, 5 (pięć) lub10(dziesięć) 
strzałów ocenianych, strzelanie do pięciu lub dziesięciu metalowych celów 
reaktywnych na torze, dopuszczalna wyłącznie amunicja śrutowa (śrut 24gr., 28 gr.),  
 

6. Udział w zawodach:  
6.1. zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej w każdej z konkurencji.  
6.2. do udziału z zawodach uprawnieni są:  
a) członkowie  klubu strzeleckiego posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS, 
b) członkowie innych klubów strzeleckich posiadający aktualną licencję zawodniczą 
na rok bieżący, 
 
7. Opłaty startowe wynoszą:  
7.1. w konkurencjach: PSp-10, PCz-10, KSp, Sd - po 10 zł za konkurencję,  
7.2. zawodnicy spoza klubu wnoszą opłatę startową w wysokości 25 zł za 
konkurencję, 
7.3. wypożyczeni broni klubowej możliwe jest za dodatkową opłatą 30 zł, za 
jednostkę broni (niezależnie od opłaty startowej) plus opłata za amunicję w ilości 
stosownej dla danej konkurencji 
 
8. Bezpieczeństwo:  
- zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
  przewidzianych przez przepisy PZSS podczas trwania zawodów 
- zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
  wynikających z regulaminu strzelnicy, 
- zawodnicy nieprzestrzegający przepisów bezpieczeństwa nie zostaną dopuszczeni 
  do rywalizacji sportowej lub zdyskwalifikowani. 
 
 
9. Wymogi sanitarno – epidemiologiczne: 
9.1. stosownie do obowiązujących w dniu zawodów przepisów sanitarnych 
dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego,  
9.2. osoby niestosujące się do powszechnie obowiązujących oraz wskazanych 
przez organizatora przepisów i poleceń w zakresie ochrony zdrowia nie zostaną 
dopuszczone do rywalizacji sportowej. 
  
 
10. Postanowienia końcowe regulaminu.  
10.1. zawodnik obowiązany jest dokonać wpisu do książki rejestru pobytów na 
strzelnicy; w przypadku niedokonania wpisu – start zawodnika nie zostanie 
uwzględniony w komunikacie z zawodów.  
10.2. zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora, posiadający 
aktualne uprawnienia. Stanowią oni zespół sędziowski danych zawodów. 



10.3. z zawodów sporządza się komunikat który zostaje przekazany do Wydziału 
Postępowań Administracyjnych KWP we Wrocławiu oraz zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej organizatora,  
10.4. przez rejestrację zawodnika do udziału w zawodach, wyraża on zgodę na 
przetwarzanie  swoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO w tym 
zgodę na utrwalanie i publikację swoich wizerunków zarejestrowanych w trakcie 
zawodów dla potrzeb informacyjnych związanych z organizacją zawodów i relacjami 
z ich przebiegu. Z uwzględnieniem przepisów resortowych o zachowaniu 
niejawności osób i obiektów. 
10.7. jeżeli wystąpi sytuacja braku zainteresowania daną konkurencją, organizator 
zastrzega sobie możliwość jej odwołania. 
10.8. zmiana terminów rozgrywania poszczególnych zawodów, może zaistnieć        
z uwagi na zaistniałą sytuację sanitarno – epidemiologicznej lub uwarunkowań 
spowodowanych przez gospodarza strzelnicy.  
10.9. wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na 
miejscu przez zespół sędziowski prowadzący zawody. Decyzje zespołu 
sędziowskiego są  ostateczne. Decyzje odnotowywane są w komunikacie z 
zawodów.  
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Opracował:OZGA Leszek 

 

 

 


