
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Organizator: Warmiński Klub Strzelecki "10" w Olsztynie, 10-003 Olsztyn, ul. Pienieżnego 18, 

 
Publikacja informacji: 

  
www.wks10.pl 

  
Miejsce : Mątki /k. Jonkowa 
  

Rodzaje strzelań: 
 
strzelba, pistolet, 
karabin 
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11 lutego 2018 r. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

R E G U L A M I N 

 

otwartych zawodów klubowych WKS”10” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wks10.pl/


1. Cel zawodów: 
 

 doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji sportowej oraz 
wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami w zakresie rozwijania strzelectwa i 
sprawności fizycznej,

 rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
 propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych.


2. Organizator zawodów: 
 

Warmiński Klub Strzelecki “10” Olsztyn 
https://wks10.pl 

 
3. Termin i miejsce zawodów: 
 

 11 luty 2018 r. rozpoczęcie godz. 10:00, rejestracja zawodników do godz 11:00


 strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” Jonkowo, miejscowość Mątki - 
mapa dojazdu znajduje się na stronie w/w klubu https://wks10.pl


 

4.  Warunki uczestnictwa: 
 

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą 
PZSS (do wglądu przed rejestracją zawodnika) lub bez licencji. 

 

Zawodnicy mogą uczestniczyć we wszystkich konkurencjach strzelając z broni i amunicji 
własnej lub użyczonej, 

 

Zawodnicy bez licencji startują jako „PK” (poza konkurencją) z podaniem wyniku w 
komunikacie klasyfikacyjnym, ale bez sklasyfikowania. 

 

W zawodach mogą brać udział osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów i 
podlegają klasyfikacji (przy spełnieniu ogólnyych warunków). 

 

W każdej z konkurencji możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika.                                                     

Opłaty 
 
Opłata startowa: 25 zł za konkurencję, konkurencja El Duelo nie jest objęta opłatami 
W ramach opłaty startowej - poczęstunek z grilla lub catering’u 

 

Osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów są zwolnione z opłat. 
 

Funkcje zwolnione z opłat określa Organizator lub Kierownik zawodów. 
 

Uiszczenie opłat następuje w dniu zawodów, podczas rejestracji. 
 

 

5. Dokonywanie zgłoszeń 
 

Zgłoszeń można dokonywać: 

 elektronicznie  na adres: strzelnicaolsztyn@wp.pl do godz 12.00 10.02.2018

 osobiście –  w dniu zawodów do godz. 11:00
 

W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać: 

 imię i nazwisko,

 nazwę klubu sportowego,

 konkurencje, w których zawodnik zgłasza udział.


mailto:strzelnicaolsztyn@wp.pl



6. Opis, przebieg oraz zasady punktacji zawodów:  

Na osi 50 m  rozegrane zostaną następujące konkurencje: 

TOR „EL POPERO” 
1.Pistolet centralnego zapłonu, 6 strzałów, strzelanie do celów metalowych na czas 
/kaliber 7.62-11.43/ 
odległość: 9-20 m 
Opis konkurencji: 
Pozycja startowa:  zawodnik stoi tyłem do stolika S1, broń w kaburze z podpiętym 
magazynkiem, nieprzeładowana, drugi magazynek w ładownicy; zawodnicy nie posiadający 
kabur i własnej broni – broń leży rozładowana na stoliku, magazynek w ręce wspomagającej, 
drugi magazynek na stoliku  
Procedura  startowa: Po sygnale timera zawodnik odwraca się, dobywa broń przeładowuje i 
ostrzeliwuje cele metalowe, przed ostrzelaniem ostatniego popera musi zostać dokonana 
wymiana magazynka 
Kąty bezpieczeństwa:  Lewo-prawo 90 stopni -  górna krawędź kulochwytu głównego  
 
Zawodnik kończy konkurencję zgodnie z procedurą bezpieczeństwa oraz według poleceń 
sędziego. 
 
Zasady punktacji: 
       –   cel nietrafiony -  doliczone 5 s do czasu łącznego 

 procedura karna (niezrealizowanie prawidłowego przebiegu) – 5 s. doliczone do 
czasu łącznego





TOR „STARLESS” 
2.Strzelba gładkolufowa /kaliber wag. 12 –śrut ,typ: pump action lub inny z  
wyłączeniem automatów i półautomatów) 
9 strzałów do celów metalowych na czas 
odległość: 9-15m 
Opis konkurencji: 
Pozycja startowa:  zawodnik stoi przed stolikiem S1, na którym leży przygotowana wcześniej 
amunicja (4 sztuki), broń rozładowana leży na stoliku (zawodnicy posiadający własną broń - 
dopuszcza się użycie ładownic) na stoliku S2 leży przygotowana amunicja (w dowolnej ilości)  
Procedura  startowa: Po sygnale timera zawodnik ładuje broń 4 sztukami amunicji śrutowej, 
z boksu A ostrzeliwuje cele metalowe, przemieszcza się do boksu B z rozładowaną bronią, 
bierze ze stolika S2 amunicje i ostrzeliwuje gwiazdę  
Kąty bezpieczeństwa:  Lewo-prawo 90 stopni -  górna krawędź kulochwytu głównego 
  
Zawodnik kończy konkurencję zgodnie z procedurą bezpieczeństwa oraz według poleceń 
sędziego. 
Zasady punktacji - za nietrafienie celu kara +5 s  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. pojedynek pistoletowy „EL DUELO” 
Cele: po 5 poperów dla każdego zawodnika  
Minimalna liczba strzałów: 5 
Pozycja startowa:  zawodnicy stoją tyłem w boksach z rękami uniesionymi powyżej barków, 
broń w kaburach z podpiętym magazynkiem, nieprzeładowana  
Procedura  startowa: Po sygnale zawodnicy obracają się, dobywają broń, oddają strzały do 
celów metalowych, przed ostatnim poperem musi zostać dokonana wymiana magazynka (w 
dowolnym momencie)  
Kąty bezpieczeństwa:  Lewo-prawo 90 stopni -  górna krawędź kulochwytu głównego 
 
ZAWODNICY DO TEJ KONKURENCJI KLASYFIKOWANI BEDĄ SPOŚRÓD NAJLEPSZYCH 
ZAWODNIKÓW NA TORZE „EL POPERO” 
 
Do startu wymagana własna kabura i ładownica. 
 
Na osi 25 m zostaną przeprowadzone równolegle dwie konkurencje: 
 
1. Kcz10 – 10 strzałów z karabinu centralnego zapłonu w postawie stojącej do tarczy 23p/2  
broń – karabin centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm samopowtarzalny lub powtarzalny 
cel – tarcza organizatora 23p/2/A4 
strzały próbne – w czasie 1 min. 
strzały oceniane – 10 strzałów w sekwencji 10 x 7s (tarcze na obrotnicy, otwierane na 7s w 10 
cyklach) 
przyrządy celownicze - mechaniczne, kolimatory bez powiększenia, lunety x1 
Podczas strzelania nie wolno używać pasa ani optycznych przyrządów obserwacyjnych  
 
2. Pcz10 – 10 strzałów z pistoletu centralnego zapłonu do tarczy TS4 
(kaliber 7.62-11.43 mm) pistolet samopowtarzalny np. Glock 17, Walther P99, Cz 75, Beretta 
92FS itp. 
cel – tarcza olimpijska TS4 
postawa stojąca z wolnej ręki lub oburącz 
strzały próbne – dowolna ilość w czasie 5 minut 
strzały oceniane – 10 strzałów w czasie 10 minut 
przyrządy celownicze mechaniczne otwarte bez optyki i kolimatorów 
Podczas strzelania można używać optyczne przyrządy obserwacyjne 
 
 
Opłaty: 25 zł za każdą konkurencję. 
Broń i amunicja własna. Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji po wcześniejszym 
uzgodnieniu z organizatorem 



7. Komendy wydawane w trakcie zawodów i zasady bezpieczeństwa 
 

Komendy wydawane są przez sędziego prowadzącego zawody na danej osi strzeleckiej w 
ramach danej konkurencji. 

 

Podstawowe komendy: 
 

„Ładuj, przygotuj się” - stojący na stanowisku zawodnik ładuje broń, wkłada ją do kabury i 
przyjmuje postawę „gotów”. 

 

„Czy jesteś gotów?” - jeśli zawodnik jest gotów do strzelania to nie reaguje lub mówi „TAK”, 
jeśli nie jest gotów melduje „NIE” i ma 30 sekund na zameldowanie „gotów”, 

 



„Uwaga!” - po tej komendzie zawodnik pozostaje w bezruchu; w czasie od jednej do trzech 
sekund po komendzie „Uwaga!” sędzia musi podać „timerem” sygnał startowy. 

 

Sygnał startowy „biiii” - po tym sygnale zawodnik może z kabury wyjąć broń i rozpocząć 
strzelanie. 

 

„Jeśli skończyłeś, rozładuj” - zawodnik rozładowuje broń 
 

„Do przejrzenia broń” – zawodnik pokazuje sędziemu do inspekcji. 
 

„Przejrzałem, strzał kontrolny, kabura” - zawodnik oddaje strzał kontrolny i chowa bron do 
kabury. Po wykonaniu tej komendy zawodnik może zejść ze stanowiska. 

 

Kąty bezpieczeństwa - maksymalny kąt odchylenia lufy w kierunku lewo i w prawo wynosi 90° 
mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w kierunku środka strzelnicy 
(kulochwytu). Kąt pionowy jest ograniczony wysokością kulochwytu. 

 

Za nieprzestrzeganie warunków bezpieczeństwa obowiązujących podczas strzelania 
strzelający zostaje ZDYSKWALIFIKOWANY (DQ). 

 

Ewentualne zacięcia broni usuwane są indywidualnie przez zawodników w czasie 
przewidzianym na strzelanie. 

 

 

8. Wnoszenie odwołań i pozostałe ustalenia 
 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu 
głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym 
niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 
100 zł. W przypadku uznania protestu wpłacona opłata podlega zwrotowi. 
 

 
 
UWAGA 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów. 


