
REGULAMIN 
OTWARTYCH ZAWODÓW KLUBOWYCH

WKS 10 OLSZTYN
W STRZELECTWIE SPORTOWYM

„Wiosna panie sierżancie”

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/
Sędzia Główny: Robert Wasielewski
Kierownik zawodów: Artur Grzybek.

3. Termin i miejsce zawodów:
- 20 marca 2022r. rozpoczęcie godz 10:00,
-  strzelnica  Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10”  Olsztyn,  miejscowość Mątki  -
mapa dojazdu znajduje się na stronie w/w klubu http://wks10.pl/
- zakończenie zawodów w dniu 20 marca 2022r. w godzinach popołudniowych.

4. Warunki uczestnictwa:
W  zawodach  uczestniczyć  mogą  wyłącznie  zawodnicy  posiadający  aktualną
licencję  zawodniczą  PZSS  (do  wglądu  w  trakcie  zawodów),  lub  będący
członkami WKS 10.
Do konkurencji 4 (karabin bocznego zapłonu) dopuszczeni są zawodnicy małoletni
(min  11  rok  życia),  wyłącznie  z  opiekunem  prawnym  będącym  członkiem  klubu
WKS10 lub posiadającym licencję PZSS. W tym przypadku broń może być podparta
jednopunktowo.
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 stronie http://wks10.pl/

Uwaga – ilość miejsc jest ograniczona, w przypadku wyczerpania miejsc, 
rejestracja zostanie zakończona wcześniej.



6. Konkurencje i opłaty
1. Pistolet centralnego zapłonu.  Ilość strzałów: 10, w czasie ograniczony do 2 minut.
Opłata: 25zł.
2. Karabin centralnego zapłonu na czas. Ilość strzałów: 10. Każda z 5 tarcz musi
zostać  ostrzelana  dwukrotnie,  przez  otwory  w  przesłonie  'nine  hole',  przy  czy  z
każdego otworu można oddać tylko dwa strzały.  Opłata: 30zł.
3. Strzelba gładkolufowa powtarzalna na czas. Ilość strzałów: 9 (śrut max. 28g), do
celów metalowych. Opłata 30zł, udostępnienie klubowej broni i amunicji: +30zł.
4.  Karabin  bocznego  zapłonu,  jednostrzałowy  (dopuszczone  użycie  karabinków
powtarzalnych,  ale  bez  użycia  magazynka),  na  czas.  Wyłącznie  mechaniczne
przyrządy celownicze. Ilość strzałów: 5, do celów metalowych ('biathlonki'). Opłata:
20zł, udostępnienie klubowej broni i amunicji: +15zł.

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.
Zawody  odbywają  się  bez  publiczności,  wstęp  na  strzelnicę  mają  tylko  osoby
funkcyjne i zawodnicy zarejestrowani na daną godzinę.

Do konkurencji  3 i  4 istnieje możliwość użycia broni i  amunicji  zapewnionej przez
organizatora  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  e-mailem  na  adres:
strzelnicaolsztyn@wp.pl 
Opłata odpowiednio: strzelba +30zł, karabin bocznego zapłonu +15zł.

7. 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
100zł. W przypadku uznania protestu wpłacona opłata podlega zwrotowi. UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

mailto:strzelnicaolsztyn@wp.pl

