
REGULAMIN

Zawodów klubowych „Wiosna 2016”

Organizator: 

Warmiński Klub Sportowy „10”

Termin i miejsce:

24 kwietnia 2016 (niedziela) strzelnica w Mątkach. 
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00.

Zasady uczestnictwa:
W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają licencję zawodniczą PZSS .

Zasady punktacji oraz  klasyfikacja:
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji.
W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu 
decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia
o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji.

1/ Karabin Sportowy Ksp-10
• strzały próbne w czasie 3 minut,
• 10 strzałów ocenianych w czasie 20 minut,
• celem jest tarcza karabinowa, przewidziana do strzelań w konkurencji Ksp
• odległość – 50 metrów,
• karabin bocznego zapłonu, celownik przeziernikowy.
• postawa – leżąca, z wolnej ręki, z podpórki (min. wysokość podpórki to 20 cm , nie 

przymocowana do karabinu) lub z wykorzystaniem pasa

2/ Pistolet Sportowy  Psp-10
• strzały próbne w czasie 3 minut,
• 10 strzałów ocenianych w czasie 20 minut,
• cel – tarcza TS-4,
• odległość – 25 metrów,
• pistolet bocznego zapłonu,
• postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz

3/ Pistolet Centralnego Zapłonu  Pcz-10
• strzały próbne w czasie 3 minut,
• 10 strzałów ocenianych w czasie 20 minut,
• cel – tarcza TS-4,
• odległość – 25 metrów,
• pistolet centralnego zapłonu,
• postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz

4/ Strzelba Gładkolufowa Śrut
• strzelanie na czas, do sześciu popperów  ze strzelby gładkolufowej dowolnego typu z 

wyłączeniem strzelb semi-auto (samopowtarzalnych), przyrządy cel. dowolne 
• sześć strzałów, ładowanie strzelby po sygnale timera
• nie przewrócony popper +3 sek



5/ Strzelba Gładkolufowa Slug
• strzelanie na czas, do sześciu tarcz wz. IPSC, ze strzelby gładkolufowej dowolnego typu 

z wyłączeniem strzelb semi-auto (samopowtarzalnych), przyrządy cel. dowolne 
• sześć strzałów, ładowanie strzelby po sygnale timera
• ocena: strefa A: 0, strefa C: +0,5 sek., strefa D: +1 sek., brak trafienia: +3 sek. dodane do 

czasu strzelania.

Koszty uczestnictwa:
• startowe wynosi 10zł za każdą konkurencję, lub 40 zł za wszystkie,
• koszty przejazdu, pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach pokrywają 

zainteresowani uczestnictwem zawodnicy. 
• broń i amunicja własna.  

Nagrody: 
• za miejsca I-VI  w klasyfikacji indywidualnej  zawodnicy otrzymują okolicznościowe 

dyplomy,

Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.
Zawody wpisane są do kalendarza WMZSS.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

                                                 


