
Organizator: Warmiński Klub Strzelecki "10" w Olsztynie, 10-003 Olsztyn, ul. Pienieżnego 18,
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Rodzaje strzelań: pistolet, karabin, strzelba Termin: 08 grudnia 2019 r.

R E G U L A M I N
otwartych „Mikołajkowych” 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:

   08 grudnia 2019 r. rozpoczęcie godz. 9:00, rejestracja zawodników do godz.
10:00

  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  (PK
-poza konkursem).

Zawodnicy mogą uczestniczyć w  dowolnej liczbie konkurencji strzelając z broni i
amunicji własnej lub użyczonej,

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

W każdej z konkurencji możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika.

Op  ł  a  t      y

Opłata startowa: 25 zł za konkurencję przy wpłacie na rachunek, w dniu zawodów
40 zł
41 1160 2202 0000 0003 0761 2868
WARMIŃSKI KLUB STRZELECKI 10 w Olsztynie
UL. PIENIĘŻNEGO 18
10-003 OLSZTYN

Osoby pełniące  funkcje związane z organizacją zawodów są zwolnione z opłat.
Funkcje zwolnione z opłat określa Organizator lub Kierownik zawodów.

5.  Dokonywanie zgłoszeń

Zg  ł  oszeń można dokonywa
:

    elektronicznie na adres: https://bit.ly/2OQNfra
   osobiście – w dniu zawodów do godz. 10:00

W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać:
   imię i nazwisko,
   nazwę klubu sportowego (lub informację o braku przynależności),
   konkurencje, w których zawodnik zgłasza udział.

file:///C:/bron/wks10/20191208/%20%20https:%2F%2Fbit.ly%2F2OQNfra


6. Opis, przebieg oraz zasady punktacji zawodów:

Rozegranych zostanie pięć konkurencji:

      

1) „STAR” Tor strzelbowy
LICZBA I RODZAJ CELÓW: Gwiazda Texasu – 5 celi stalowych
ILOŚĆ STRZAŁÓW: Minimalna ilość – 5 strzałów
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRONI: Strzelba gładkolufowa typu „PUMP ACTION”
Przyrządy celownicze: mechaniczne otwarte
AMUNICJA I SPOSÓB ŁADOWANIA: Amunicja kaliber wag. 12 (śrut typu 
skeet/trap)
POZYCJA STARTOWA: Stojąc w wyznaczonym miejscu
KONDYCJA BRONI: Strzelba rozładowana (pusta komora) leży na stole.
Amunicja na stole lub w ładownicach (dopuszcza się umieszczenie amunicji w 
workach przy pasie lub dowolnych kieszeniach ubioru zawodnika)
SYGNAŁ STARTOWY: Sygnał dźwiękowy timera
PROCEDURA: Po sygnale startowym załadować strzelbę i ostrzelać cele
PUNKTACJA: Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne: miss +5s. 
Nieostrzelanie celu: + 5s
KĄTY BEZPIECZEŃSTWA: Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo 
wynosi 90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w kierunku 
środka strzelnicy (kulochwytu); Kąt pionowy ograniczony jest wysokością 
kulochwytu
          

2) „WINDOWS 95” Tor strzelbowy
LICZBA I RODZAJ CELÓW: popery  i blachy stalowe, razem 6 sztuk
ILOŚĆ STRZAŁÓW: Minimalna ilość – 6 strzałów
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRONI: Strzelba gładkolufowa dowolna (kat. OPEN)
Przyrządy celownicze: dowolne
AMUNICJA I SPOSÓB ŁADOWANIA: Amunicja kaliber wag. 12 (śrut typu 
skeet/trap)
POZYCJA STARTOWA: Stojąc w wyznaczonym miejscu
KONDYCJA BRONI: Strzelba rozładowana (pusta komora) trzymana przez 
zawodnika w kierunku kulochwytu głównego skierowana w dół pod kątem 45 stopni.
Amunicja w ładownicach (dopuszca się umieszczenie amunicji w workach przy 
pasie lub dowolnych kieszeniach ubioru zawodnika)
SYGNAŁ STARTOWY: Sygnał dźwiękowy timera
PROCEDURA: Po sygnale startowym załadować strzelbę i ostrzelać cele 
zachowując następujące zasady: 
- z każdego otworu(lufa musi być włożona w otwór ) w przesłonie można oddać tylko
jeden strzał a następnie zmienić otwór
- kolor otworu z którego oddaje się strzał musi być taki sam jak kolor celu
PUNKTACJA: Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne: miss +5s. 
Nieostrzelanie celu: + 5s. Procedura za niewłaściwy przebieg toru: +  5s 
KĄTY BEZPIECZEŃSTWA: Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo 
wynosi 90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w kierunku 
środka strzelnicy (kulochwytu); Kąt pionowy ograniczony jest wysokością 
kulochwytu

3) „STEEL & PAPER” Tor karabinowy – karabin sportowy



LICZBA I RODZAJ CELÓW: biatlonki stalowe – 5 sztuk, tarcza TS-1 (KSP 50m) – 1 
sztuka
ILOŚĆ STRZAŁÓW: Ograniczona ilość – 10 strzałów
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRONI: Karabin bocznego zapłonu – „repetier”
Przyrządy celownicze: mechaniczne otwarte
AMUNICJA I SPOSÓB ŁADOWANIA: Amunicja w kalibrze .22 LR
Ładowanie pojedynczo lub z magazynka (w magazynku maksymalnie 5 sztuk)
POZYCJA STARTOWA: Stojąc w wyznaczonym miejscu
KONDYCJA BRONI: Karabin rozładowany trzymany przez zawodnika w kierunku 
kulochwytu głównego skierowany w dół pod kątem 45 stopni.
Amunicja na stole: w pudełku lub w magazynkach.
SYGNAŁ STARTOWY: Sygnał dźwiękowy timera
PROCEDURA: Po sygnale startowym załadować karabin i ostrzelać cele 
zachowując następujące zasady: 
- 5 strzałów do biatlonek i 5 strzałów do tarczy
PUNKTACJA: Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne: miss +5s. 
Nieostrzelanie celu: + 5s. Procedura za niewłaściwy przebieg toru: +  5s. Tarcza: 
+0,5s za każde trafienie poniżej „10” (9 = +0,5s, 8 = +1s, itd.)
KĄTY BEZPIECZEŃSTWA: Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo 
wynosi 90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w kierunku 
środka strzelnicy (kulochwytu); Kąt pionowy ograniczony jest wysokością 
kulochwytu

4) „EL DIRECTORO” Tor karabinowy – karabin centralnego zapłonu
LICZBA I RODZAJ CELÓW: tarcze papierowe IDPA – 5 sztuk, NO SHOOT – 2 
sztuki
ILOŚĆ STRZAŁÓW: Minimalna ilość – 10 strzałów
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRONI: Karabin centralnego zapłonu
Przyrządy celownicze: mechaniczne otwarte lub optyczne (maksymalne 
powiekszenie x4) 
AMUNICJA I SPOSÓB ŁADOWANIA: Amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 
12mm
Ładowanie magazynków maksymalnie po 15 sztuk
POZYCJA STARTOWA: Stojąc w wyznaczonym miejscu (STREFA 1)
KONDYCJA BRONI: Karabin nieprzeładowany (pusta komora) z podpiętym 
magazynkiem trzymany przez zawodnika w kierunku kulochwytu głównego 
skierowany w dół pod kątem 45 stopni.
ŁADOWANIE NA KOMENDĘ SĘDZIEGO, POD JEGO NADZOREM!
SYGNAŁ STARTOWY: Sygnał dźwiękowy timera
PROCEDURA: Po sygnale startowym ostrzelać każdą z tarcz zachowując 
następujące zasady: 
- każdą z tarcz należy ostrzelać minimum 2-krotnie
- ze STREFY 1 ostrzelać grupę dwóch tarcz następnie przemieścić się do STREFY 
2 i ostrzelać grupę trzech tarcz
PUNKTACJA: Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne: Pola A +0s, C 
+1s, D +3s, miss +5s, NO SHOOT +5s. Nieostrzelanie celu: + 5s. Procedura za 
niewłaściwy przebieg toru: +  5s.
KĄTY BEZPIECZEŃSTWA: Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo 
wynosi 90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w kierunku 
środka strzelnicy (kulochwytu); Kąt pionowy ograniczony jest wysokością 
kulochwytu
                   



5) „TRICK OR TREAT” Tor pistoletowy – pistolet centralnego zapłonu
LICZBA I RODZAJ CELÓW: tarcze papierowe IDPA – 6 sztuk, NO SHOOT – 2 
sztuki
ILOŚĆ STRZAŁÓW: Ograniczona ilość – 12 strzałów
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRONI: Pistolet centralnego zapłonu
Przyrządy celownicze: mechaniczne otwarte
AMUNICJA I SPOSÓB ŁADOWANIA: Amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 
12mm
Ładowanie magazynków maksymalnie po 6 sztuk
POZYCJA STARTOWA: Stojąc w wyznaczonym miejscu (STREFA 1)
KONDYCJA BRONI: Pistolet nieprzeładowany (pusta komora) z podpiętym 
magazynkiem umieszczony w kaburze przy pasie zawodnika. 2-gi magazynek w 
ładownicy
ŁADOWANIE NA KOMENDĘ SĘDZIEGO, POD JEGO NADZOREM!
SYGNAŁ STARTOWY: Sygnał dźwiękowy timera
PROCEDURA: Po sygnale startowym ostrzelać każdą z tarcz zachowując 
następujące zasady: 
- każdą z tarcz należy ostrzelać minimum 2-krotnie
- ze STREFY 1 ostrzelać pierwszą grupę tarcz z lewej strony przesłony następnie 
przemieścić się do STREFY 2 i ostrzelać drugą grupę tarcz z prawej strony 
przesłony. Wymiana magazynka w STREFIE 2
PUNKTACJA: Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne: Pola A +0s, C 
+1s, D +3s, miss +5s, NO SHOOT +5s. Nieostrzelanie celu: + 5s. Procedura za 
niewłaściwy przebieg toru: +  5s.
KĄTY BEZPIECZEŃSTWA: Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo 
wynosi 90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w kierunku 
środka strzelnicy (kulochwytu); Kąt pionowy ograniczony jest wysokością 
kulochwytu

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 wyjmuje broń z
kabury (w konkurencji pcz), lub usuwa znacznik bezpieczeństwa (w pozostałych
konkurencjach), ładuje broń i przyjmuje postawę „gotów”.

„Czy jesteś gotów?”, „Czy zawodnicy są gotowi?”, lub „Gotowi?” - jeśli zawodnik
jest  gotów do strzelania to nie reaguje lub mówi „TAK”, jeśli nie jest gotów
melduje „NIE” i ma 30 sekund na przygotowanie się i zameldowanie „gotów”,
„Start” - zawodnik może rozpocząć strzelanie.

„Koniec strzelania”, „Przerwij strzelanie”, lub „Stop” - zawodnik przerywa strzelanie i
czeka na dalsze komendy.

„Rozładuj” - zawodnik rozładowuje broń

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

„Przejrzałem, strzał kontrolny, kabura” - w konkurencji pistolet centralnego zapłonu
-  zawodnik  oddaje  strzał  kontrolny  i  chowa  bron  do  kabury.  Po  wykonaniu  tej
czynności zawodnik może zejść ze stanowiska.

„Przejrzałem” - w konkurencjach pistolet sportowy i karabin sportowy, umieszcza w



komorze  zamkowej  znacznik  bezpieczeństwa  i  ewentualnie  umieszcza  broń  w
futerale  (jeśli  zabiera  ją  ze  stanowiska).  Po  wykonaniu  tej  czynności  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.


