
REGULAMIN
OTWARTYCH ZAWODÓW KLUBOWYCH

„WIOSNA PANIE SIERŻANCIE”
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.

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:
- 26 marca 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 26 marca 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.
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6. Konkurencje i opłaty

Uwaga! W  nawiązaniu  do  nazwy  Zawodów  obowiązuje  ograniczenie  modeli
używanej  broni:  w  konkurencjach  1-6  (czyli  wszystkich  za  wyjątkiem  'strzelba
dynamiczna'), dopuszczone są wyłącznie konstrukcje, których produkcję rozpoczęto
przed  rozwiązaniem  „Układu  Warszawskiego”,  tj.  1  lipca  1991.  W  przypadku
modyfikacji  broni,  np.  nieoryginalnych  przyrządów  celowniczych  ograniczenie  to
dotyczy również użytych elementów.

1  Kcz  18 –  karabin  centralnego  zapłonu,  kaliber  5,45-7.62,  produkowany  przed
rokiem 1991, np. AK, AKM, AK-74, FEG AK-63D, CZ Sa vz. 58, Zastava M70, M-16
M-4. 
18 strzałów na czas. Opłata 30 zł, możliwość użycia klubowej broni i amunicji + 70 zł.
Brak  strzałów próbnych.  Rozładowany karabin  trzyma  zawodnik,  dwa  magazynki
załadowane maksymalnie  12  nabojami  każdy,  leżą  na stoliku.  Po sygnale  timera
zawodnik ładuje broń, przez otwór w przesłonie, oddaje po 3 strzały do każdej z 4
tarcz  przed  kulochwytem głównym.  Z rozładowanym karabinem,  bez podpiętego
magazynka przemieszcza się poza przesłonę, po zajęciu pozycji ładuje broń i oddaje
co najmniej 3 strzały do każdej z 2 tarcz przed kulochwytem bocznym. Tarcze NP-23.

2 Pm 18 – pistolet maszynowy w wersji samopowtarzalnej, kaliber 7.62 – 11.43 mm,
produkowany  przed  rokiem  1991,  np.  PPSz,  PPS,  PM-63,  CZ  Sa  vz.  48,  UZI,
Sterling,  M-56.
18 strzałów na czas. Opłata 30 zł, możliwość użycia klubowej broni i amunicji + 45 zł.
Brak  strzałów próbnych.  Rozładowany  pistolet  trzyma  zawodnik,  dwa  magazynki
załadowane 12 nabojami każdy, leżą na stoliku. Po sygnale timera zawodnik ładuje
broń,  przez  otwór  w  przesłonie,  oddaje  po  3  strzały  do  każdej  z  4  tarcz  przed
kulochwytem  głównym.  Z  rozładowanym  pistoletem,  bez  podpiętego  magazynka
przemieszcza się poza przesłonę, po zajęciu pozycji ładuje broń i oddaje co najmniej
3 strzały do każdej z 2 tarcz przed kulochwytem bocznym. Tarcze NP-23.

3 Ksp 5 – karabin bocznego zapłonu, kaliber .22LR, jednostrzałowy, lub powtarzalny,
produkowany przed rokiem 1991, np. karabinek sportowy wz. 48 („Radomka”), TOZ-
17/18/78,  Wostok  SM-2,  Brno-1/2/4.  Przyrządy  celownicze  dowolne  (łącznie  z
lunetami produkowanymi przed rokiem 1991).
5 strzałów na czas. Opłata 15zł, możliwość użycia klubowej broni i amunicji + 10zł.
Brak strzałów próbnych. Rozładowany karabin trzyma zawodnik, 5 sztuk amunicji lub
załadowany  pięcioma  nabojami  magazynek   leży  na  stoliku.  Po  sygnale  timera
zawodnik ładuje broń i oddaje 5 strzałów ocenianych na czas. 
Odległość 15m, pięć celów metalowych. Po trafieniu celów okrągłych ostatni strzał
musi zostać oddany do celu środkowego/kwadrat/.

4 Pcz 10 - pistolet centralnego zapłonu, kaliber 7.62 – 11.43 mm, produkowany przed
rokiem 1991, np. Makarow, TT, P-64, CZ 75, CZ 85, FEG P9, FEG PP.
10 strzałów w ograniczonym czasie. Opłata 20zł, możliwość użycia klubowej broni i
amunicji +25zł.
Brak  strzałów  próbnych.  Rozładowany  pistolet  i  jeden  magazynek  lub  dwa
magazynki  (w  przypadku  magazynków mniejszych  niż  10  naboi),  załadowane  w
sumie dziesięcioma nabojami, leżą na stoliku. Po sygnale timera zawodnik ładuje
broń  i  oddaje  10  strzałów  ocenianych  w  czasie  nie  dłuższym  niż  1  minuta.  W



przypadku jednego magazynka o pojemności mniejszej niż dziesięć nabojów, można
odłożyć rozładowany pistolet  (z pustą komora nabojowa i  otwartym zamkiem, lub
zabezpieczony flagą bezpieczeństwa) i  doładować magazynek. 
Odległość 25m, tarcza TS2.

5 Psp 10 -  pistolet  bocznego zapłonu,  kaliber .22LR, produkowany przed rokiem
1991, np. Margolin, IŻ-35M, CZ P07 Kadet.
10 strzałów w ograniczonym czasie. Opłata 20zł, możliwość użycia klubowej broni i
amunicji +20zł.
Brak  strzałów  próbnych.  Rozładowany  pistolet  i  jeden  lub  dwa  magazynki
załadowane pięcioma nabojami, leżą na stoliku. Po sygnale timera zawodnik ładuje
broń  i  oddaje  10  strzałów  ocenianych  w  czasie  nie  dłuższym  niż  1  minuta.  W
przypadku braku drugiego magazynka, można odłożyć rozładowany pistolet (z pustą
komora nabojowa i otwartym zamkiem, lub zabezpieczony flagą bezpieczeństwa) i
doładować magazynek. 
Odległość 25m, tarcza TS2.

6   strzelba  historyczna 8  strzałów  na  czas.  Opłata  20 zł,   możliwość  użycia
klubowej broni i amunicji   +30 zł
Strzelba gładkolufowa łamana, pojedynka albo dubeltówka (zalecany rok prod. do
1991), przyrządy celownicze mechaniczne (optyka i kolimatory niedozwolone), 

8 strzałów (limitowane), 5x popper, 3x rzutek ruchomy, amunicja śrut max. 28 g

Brak strzałów próbnych. 

Pozycja startowa: Broń rozładowana, złamana (komory nabojowe otwarte). Pozycja
stojąca, twarzą w kierunku kulochwytu głównego. Broń przy biodrze, lufa skierowana
w  dół  w  obszarze  kąta  bezpieczeństwa.  Amunicja  w  kieszeniach  lub  torbach
zrzutowych (ładownice, szybkoładowacze itp. są niedozwolone).

Procedura przebiegu: Zawodnik po sygnale startowym ładuje broń i ostrzeliwuje cele
z wyznaczonych stanowisk A, B, C, D przemieszczając się po wyznaczonym
torze.  Zawodnik  oddaje  maksymalnie  8  strzałów.  Ładowanie  broni  odbywa  się
wyłącznie  w  obrębie  stanowisk.  W  obszarze  między  stanowiskami  zawodnik
przemieszcza  się  z  bronią  rozładowaną,  złamaną  (komory  nabojowe  otwarte)  i
dodatkowo  nie  może  dotknąć  gruntu  jakąkolwiek  częścią  ciała  lub  bronią  -  na
obszarze między stanowiskami A i B oraz na obszarze między stanowiskami C i D
oraz nie może strącić zawieszonej poprzeczki - na obszarze między stanowiskami
B i C.

7  strzelba dynamiczna, min 16 strzałów   opłata 30 zł, możliwość użycia klubowej
broni i amunicji   +60 zł
Strzelba  gładkolufowa  powtarzalna  (pump-action),  strzelba  gładkolufowa
półautomatyczna  (semi-auto);  dozwolone  magazynki  rurowe  (inne  magazynki
niedozwolone); dozwolone modyfikacje  broni: przedłużenie magazynka, skrócenie
kolby,  powiększenie  portu  ładowania;  kompensatory  niedozwolone.  Przyrządy
celownicze  mechaniczne (optyka i kolimatory niedozwolone, muszki światłowodowe i
ghost-ringi dozwolone)

Ilość i rodzaj celów: 6x popper, 10x płytka, 7x „nie strzelać” (NON-SHOOT)

16+ strzałów (nielimitowana) Śrut max. 28 g



Stan  (kondycja)  broni:  Załadowana  (magazynek  załadowany  max.  5  nabojami),
nieprzeładowana (komora nabojowa pusta), zamek zamknięty. 

Zawodnik ładuje magazynek na stanowisku startowym, pod nadzorem sędziego.

Pozycja startowa: Zawodnik w wyznaczonym miejscu stoi w pozycji wyprostowanej z
bronią w stanie gotowości trzymaną w obu rękach, kolba dotyka biodra zawodnika,
kabłąk spustu skierowany jest w dół, wylot lufy skierowany w kierunku bezpiecznym,
palce  poza kabłąkiem spustu.   Amunicja  w ładownicach,  kieszeniach lub  torbach
zrzutowych (ilość  dowolna)

Procedura  przebiegu:  Zawodnik  po  sygnale  startowym  ostrzeliwuje  w  dowolnej
kolejności cele przemieszczając się po wyznaczonym obszarze. Ilość strzałów oraz
doładowań magazynka – nielimitowana.

Uwagi:  W ramach konkurencji  prowadzone są dwie oddzielne klasyfikacje:  pump-
action i semi-auto. Zawodnik może startować w jednej klasie. Zawodnicy wyposażeni
w  broń  niespełniająca  w/w  wymogów  (np.  z  magazynkiem  pudełkowym  lub
kompensatorem) mogą startować poza klasyfikacją (PK).

Zasady punktacji konkurencji na czas: Wyżej  klasyfikowany jest  zawodnik  z
krótszym czasem przebiegu, po uwzględnieniu kar czasowych: 

– Nietrafienie celu (MISS): +5s.
– Mała kara proceduralna: +10s.
– Duża kara proceduralna: +20s

Kary i dyskwalifikacja:
– Duża kara proceduralna: niesportowe zachowanie
– Mała  kara  proceduralna:  naruszenie  obowiązków zawartych  w  opisie  toru,

np. nieostrzelanie  celu,  strzał  ponadlimitowy  (za  każdy),  nieprzestrzeganie
procedury  przebiegu  (np.  przekroczenie  wyznaczonego  toru,  naruszenie
innych nakazów lub zakazów - za każde przewinienie)

– Dyskwalifikacja:  naruszenie  zasad  bezpieczeństwa,  m.in.  złamanie  kątów
bezpieczeństwa, przypadkowy strzał, skierowanie podczas przebiegu wylotu
lufy  strzelby  na  jakąkolwiek  część  ciała  zawodnika  (tzw.  „sweeping”),
przemieszczanie  się  z  niezabezpieczoną  bronią  na  obszarze  między
stanowiskami  strzeleckimi,  trzymanie  palca  wewnątrz  kabłąka  spustowego
podczas ładowania, przeładowywania lub rozładowywania (jeżeli zawodnik nie
reaguje  na  ostrzeżenie  sędziego)  

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

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.


