
REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW KLUBOWYCH
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W STRZELECTWIE SPORTOWYM

 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” w Olsztynie, http://wks10.pl/

 3. Termin i miejsce zawodów:
- 11 listopada 2020r. rozpoczęcie godz 09:00,
- strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” Olsztyn, miejscowość Mątki - mapa dojazdu
 znajduje się na stronie w/w klubu http://wks10.pl/
- zakończenie  zawodów w dniu 11 listopada 2020r.

 4. Warunki uczestnictwa:
W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą
PZSS (do wglądu w trakcie zawodów).
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.

 5. Rejestracja
Rejestracji można dokonywać:

 wyłącznie elektronicznie na adres:  https://shorturl.at/qEIO9
W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać:

 imię i nazwisko, 
 nazwę klubu sportowego, 
 konkurencje, w których zawodnik zgłasza udział.
 okno czasowe, w którym zawodnik będzie strzelał.
 adres e-mail.

 
 6. Konkurencje i opłaty

Na osi 50m.
1) „Trigun” – strzelba gładkolufowa, karabin bocznego zapłonu, pistolet bocznego zapłonu. 2 
strzały ze strzelby (śrut), 5 strzałów z karabinu, 5 strzałów z pistoletu. Istnieje możliwość użycia 
broni i amunicji zapewnionej przez organizatora (w ramach opłaty za konkurencję). Opłata 100zł.

Na osi 25m.
2) Pistolet bocznego zapłonu. 5 strzałów do tarczy IPSC. Broń i amunicja własna. Opłata 30zł.
3) Pistolet centralnego zapłonu. 5 strzałów do tarczy IPSC. Broń i amunicja własna. Opłata 30zł.

4) „Overall” - dodatkowo, strzelcy którzy wezmą udział we wszystkich ww konkurencjach, zostaną 
sklasyfikowani w konkurencji dodatkowej, której rezultatem będzie suma czasów z tych 
konkurencji.

http://wks10.pl/
http://wks10.pl/
https://shorturl.at/qEIO9


Wszystkie opłaty na konto Klubu.
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.

Uwaga! W związku z ograniczeniami związanymi z COVID19:
– wymagane są własne: maseczka ochronna, rękawiczki, ochrona słuchu i oczu, ochronniki i 
okulary klubowe nie będą udostępniane,
– nie będzie niestety poczęstunku, prosimy pamiętać o zabraniu jedzenia i picia,
– zawody odbywają się bez publiczności, wstęp na strzelnicę mają tylko osoby funkcyjne i 
zawodnicy zarejestrowani na daną godzinę.

 7. Opis, przebieg oraz zasady punktacji zawodów:

Kąty bezpieczeństwa: Lewo-prawo 90 stopni - górna krawędź kulochwytu głównego
1.'Trigun'
Cele: 2 poppery, 1 gong metalowy, 5 celów metalowych reaktywnych („biatlonek”)
Broń i amunicja : 
 - strzelba gładkolufowa (dowolna, w tym strzelby samopowtarzalne, strzelby z magazynkiem), 
dowolne przyrządy celownicze. Amunicja śrutowa max. 28 gram.
 - karabin bocznego zapłonu, powtarzalny, z magazynkiem, lub bez, przyrządy celownicze dowolne.
 - pistolet bocznego zapłonu, powtarzalny, przyrządy mechaniczne otwarte.
Strzały próbne: brak.
Liczba strzałów ocenianych: 12
Pozycja startowa: zawodnik stoi przed stolikiem, z rozładowaną strzelbą w ręku, kolba na 
wysokości biodra. Rozładowany karabin, z otwartą komorą oraz rozładowany pistolet leżą na stole.
Na stole leżą również: załadowany 5 nabojami  magazynek do pistoletu, załadowany 5 nabojami 
magazynek lub 5 naboi do karabinu, dwa naboje do strzelby, oraz (jeśli konieczne) pusty 
magazynek do strzelby.
Procedura startowa: Po sygnale zawodnik ładuje strzelbę i ostrzeliwuje dwa poppery, odkłada 
rozładowaną strzelbę, jeśli to możliwe z otwartą komorą. Podnosi i ładuje karabin, strzela 
pięciokrotnie do gongu, odkłada rozładowany karabin, z otwartą komorą. Podnosi i ładuje pistolet, 
ostrzeliwuje „biatlonki” i czeka na komendy sędziego z pistoletem w ręku.

2. Psp10 – 5 strzałów z pistoletu bocznego zapłonu do tarczy IPSC
Cel – tarcza IPSC
Broń – pistolet bocznego zapłonu, przyrządy mechaniczne otwarte.
Pozycja startowa: zawodnik stoi przed stolikiem, na stoliku leży rozładowany pistolet i magazynek 
załadowany pięcioma nabojami.
Procedura startowa: Po sygnale zawodnik ładuje pistolet i ostrzeliwuje wyznaczoną tarczę IPSC.
Postawa stojąca z wolnej ręki lub oburącz,
Strzały próbne: brak
Strzały oceniane – 5strzałów.

3. Pistolet Centralnego zapłonu – 5 strzałów do tarczy IPSC
Cel – tarcza IPSC
Broń – pistolet bocznego zapłonu, przyrządy mechaniczne otwarte.



Pozycja startowa: zawodnik stoi przed stolikiem, na stoliku leży rozładowany pistolet i magazynek 
załadowany pięcioma nabojami.
Procedura startowa: Po sygnale zawodnik ładuje pistolet i ostrzeliwuje wyznaczoną tarczę IPSC.
Postawa stojąca z wolnej ręki lub oburącz
Strzały próbne: brak
Strzały oceniane – 5strzałów.

4. „Overall” - suma czasów z konkurencji 1-3 z uwzględnieniem kar.

Zasady punktacji:
- wynikiem jest czas os sygnału timera do ostatniego strzału
- cel nietrafiony - doliczone 5s do czasu łącznego
- procedura karna (niezrealizowanie prawidłowego przebiegu, osobno dla każdej grupy celów) – 
20s. doliczone do czasu łącznego
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
W przypadku uzyskania jednakowego wyniku decyduje dogrywka dla miejsc 1-3, dla pozostałych 
przyznawane będą miejsca ex aequo.

  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.


