
REGULAMIN
OTWARTYCH ZAWODÓW KLUBOWYCH

„WALENTYNKOWYCH”
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/
Sędzia Główny: Robert Wasielewski
Kierownik zawodów: Jarosław Starków

3. Termin i miejsce zawodów:
- 12 lutego 2023r. 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 12 lutego 2023r. 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.
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.

http://wks10.pl/
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6. Konkurencje i opłaty

1 "Kisses" -  tor  strzelbowy na czas,  9 strzałów śrut  max.  28g.  Opłata 25zł,  broń
własna.
Opis konkurencji w załączniku.

2 "Broken Hearts" - tor 2 gun (strzelbowo-karabinowy) na czas, 6 strzałów śrut max.
28g, 30 strzałów karabin. Opłata 35zł, broń własna.
Opis konkurencji w załączniku.

3 "Szybka rączka-pcz" - pistolet centralnego zapłonu, kaliber 7,62 – 11,43 mm, 10
strzałów w ograniczonym czasie.  Opłata  20zł,  możliwość  użycia  klubowej  broni  i
amunicji +20zł.
Start: rozładowany pistolet i 3 magazynki załadowane odpowiednio trzema nabojami,
trzema nabojami i czterema nabojami, leżą na stoliku. 
Brak strzałów próbnych. Po sygnale timera zawodnik ładuje broń i oddaje 10 strzałów
ocenianych w czasie nie dłuższym niż 1 minuta. Odległość 25m, tarcza TS2.

4 "Szybka rączka-psp" - pistolet bocznego zapłonu, kaliber 5,6mm (.22”), 10 strzałów
w ograniczonym czasie.  Opłata  20zł,  możliwość  użycia  klubowej  broni  i  amunicji
+15zł
Start: rozładowany pistolet i 2 magazynki załadowane 5 nabojami leżą na stoliku. 
Brak strzałów próbnych. Po sygnale timera zawodnik ładuje broń i oddaje 10 strzałów
ocenianych w czasie nie dłuższym niż 1 minuta. Odległość 25m, tarcza TS2.

5 "Gorąca lufa-ksp" - karabin bocznego zapłonu, kaliber 5,6mm (.22”), 5 strzałów w
ograniczonym czasie. Opłata 15zł, możliwość użycia klubowej broni i amunicji + 10zł.
Karabin  jednostrzałowy,  powtarzalny,  lub samopowtarzalny, przyrządy  celownicze
dowolne (łącznie z lunetami), postawa stojąca. 
Start:  Rozładowany  karabin  trzyma  zawodnik,  5  sztuk  amunicji  lub  załadowany
pięcioma nabojami magazynek  leży na stoliku. 
Brak strzałów próbnych. Po sygnale timera zawodnik ładuje broń i oddaje 5 strzałów
ocenianych w czasie nie dłuższym niż 1 minuta. Odległość 25m, tarcza TS-1.

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.

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
100 zł. W przypadku uznania protestu wpłacona opłata podlega zwrotowi.



UWAGA! Organizator  zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie  zawodów.  

Zawody  ujęte  są  w kalendarzu  Warmińsko-Mazurskiego  Związku  Strzelectwa
Sportowego.



 

Tor 1 Szybkie Rączki Walentego 

Konkurencja Strzelba dynamiczna 

Klasa / rodzaj broni strzelba gładkolufowa pump-action (pompki / boki / 
dubeltówki) oraz semiautomatic 

Rodzaj amunicji amunicja strzelbowa wag.12 śrut typu skeet/trap 21-28 

Przyrządy celownicze mechaniczne (bez optyki i kolimatorów) 

Liczba i rodzaj celów 2x popper,  3x płytka,  2x płytka-stojak,  
2x płytka-gwiazda, 3x płytka no-shoot 

Liczba strzałów min. 9 (nielimitowana) 

Kondycja broni i 
sposób ładowania 
amunicji 

broń niezaładowana, zamek w tylnym położeniu  
(o ile konstrukcja broni umożliwia), amunicja w 
ładownicach, torbach zrzutowych, kieszeniach lub na 
stole; 

Dystans do celów 7 - 12 m 

Sygnał startowy sygnał dźwiękowy timer'a 

Kąty bezpieczeństwa 90° w lewo  i 90° w prawo  w stosunku do kulochwytu 
głównego,  

Pozycja startowa Rozpoczęcie przebiegu następuje z wyznaczonego 
miejsca. Pozycja stojąca, twarzą w kierunku kulochwytu 
głównego. Broń trzymana pod kątem 45° do podłoża, 
przy biodrze, lufa w obszarze kąta bezpieczeństwa. 

Procedura startowa Zawodnik po sygnale startowym ładuje broń i 
ostrzeliwuje cele w dowolnej kolejności 
przemieszczając się po ograniczonym torze. 

Konkurencja zostaje ukończona z chwilą oddania 
ostatniego strzału. 

Zasady punktacji Wyżej klasyfikowany jest zawodnik z krótszym czasem 
przebiegu, po uwzględnieniu kar czasowych: MISS 
+5s., NO-SHOOT +5s., mała kara proceduralna +5s., 
nieostrzelanie celu: MISS + mała kara proceduralna tj. 
+10s. 

Harmonogram Rozpoczęcie konkurencji godz. 10:15; zakończenie 
godz. 15:00 

 

Załącznik do regulaminu zawodów                 
2023-02-12 



Tor 2 Broken Hearts
Konkurencja Karabin i strzelba dynamiczna

Rodzaj broni Dowolna strzelba w kalibrze 12ga oraz dowolny karabin (z wyłączeniem samoczynnych) 
w kalibrze 5.45 do 7.62 oraz 9x19 Para (PCC) lub .22LR

Rodzaj amunicji Strzelba: amunicja śrutowa 12ga typu skeet/trap 21-28
Karabiny: kaliber 5.45 do 7.62 oraz 9x19 Para lub .22LR

Przyrządy celownicze Dowolne z zastrzeżeniem że lunety jedynie bez powiększenia czyli 1x

Liczba strzałów Strzelba: minimum 6
Karabin: minimum 30

Sygnał startowy Dźwiękowy

Sygnał kończący przebieg Ostatni strzał lub sygnał dźwiękowy oznaczający 60 sekund

Maksymalny czas przebiegu 60 sekund.

Kąty bezpieczeństwa 90 stopni prawo/lewo od osi równoległej do bocznych wałów toru oraz górna krawędź 
wałów

Pozycja startowa Zawodnik stoi przy stoliku „S”. Na stoliku „A” leży rozładowana strzelba z flagą 
bezpieczeństwa włożoną do komory nabojowej. Na stoliku „B” leży karabin bez 
podpiętego magazynka z flagą bezpieczeństwa włożoną do komory nabojowej. Cała 
amunicja jaką zawodnik zamierza użyć musi znajdować się na zawodniku w 
magazynkach, ładownicach, workach zrzutowych, kieszeniach lub jest trzymana w 
rękach. Magazynki podpinane do strzelby muszą być puste.

Przebieg Po sygnale startowym zawodnik odwraca kartę, która określa kolor celów papierowych 
jakie zawodnik ma ostrzelać z karabinu. Cele w drugim kolorze stają się celami karnymi 
no-shoot. Po odkryciu karty zawodnik przemieszcza się do stanowiska „A” skąd  
ostrzeliwuje ze strzelby cele metalowe po czym rozładowuje strzelbę, wkłada flagę 
bezpieczeństwa do komory nabojowej i odkłada ją na wyznaczone miejsce. Następnie 
przemieszcza się do stanowiska „B”. gdzie doładowuje do magazynka 3 naboje (jeśli 
karabin posiada magazynek) i ostrzeliwuje dwukrotnie każdy cel papierowy w kolorze, 
który wylosował podczas startu przebiegu.  Ostatni strzał lub sygnał timera (60 sekund) 
oznacza koniec przebiegu.

Punktacja Punktacja zgodna z zasadami IPSC.  Dodatkowo za każdy strzał po przekroczeniu 
wyznaczonego czasu będzie doliczone 5 sekund do czasu przebiegu. Za brak flagi 
bezpieczeństwa w komorze nabojowej strzelby doliczane jest 20 sekund do czasu 
przebiegu. Za cele bonusowe są naliczane jedynie punkty dodatnie, brak kar.

Uwagi W przypadku gdy po przebiegu podczas kontroli broni strzelba okaże się załadowana 
zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Za broń załadowaną uważa się taką , która ma 
jakąkolwiek styczność z amunicją.
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