
REGULAMIN 

ZAWODY STRZELECKIE 

17.12.2017 

1. CEL ZAWODÓW :  

➢ Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

➢  Doskonalenie umiejętności strzeleckich. 

➢  Wyłonienie najlepszych zawodników.  

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW :  

➢ Klub Strzelecko Kolekcjonerski SKORPION- tel:570997007. 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :  

➢ Zawody odbędą się na Strzelnicy Sportowej –  „SKORPION” znajdującej się w 
Kornem powiat Kościerski.  

➢ Zawody odbędą się w   dniu : 

                Klubowe  zawody strzeleckie: 17.12.2017r. 

  

  

4. PROGRAM ZAWODÓW :  

➢ Pcz-10 : Pistolet centralnego zapłonu , bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, 

odległość 25 m, czas konkurencji 2 minuty   strzelane w jednej serii, tarcza TS-4, 

ilość strzałów 10,  postawa stojąc, z wolnej ręki.  

➢ Kcz-10 szybka dziesiątka: Karabin centralnego zapłonu, bez optyki i urządzeń 

optoelektronicznych, 10 strzałów do tarczy papierowej 23p (bez strzałów próbnych), 

czas 1 min, odległość 25 m, postawa stojąc, z wolnej ręki.  



➢  Pistolet bojowy 10 : Pistolet centralnego zapłonu, bez optyki i urządzeń 

optoelektronicznych, odległość 25 m, czas konkurencji 1 min, tarcza 23p ( popiersie z 

pierścieniami), ilość strzałów 10 (bez strzałów próbnych), postawa stojąc, z wolnej 

ręki. Dopuszcza się strzelanie tylko z broni konstrukcyjnie wyposażonej w kolbę. 

➢ Strzelba dynamiczna ; strzelanie na czas, 10 strzałów ocenianych ze strzelby gładko 

lufowej powtarzalnej z przeładowaniem ręcznym. Do celów w postaci 10 poperów. 

Do  jednego celu może być oddany tylko 1 strzał. Każdy nietrafiony poper dolicza się 

3 sekundy karne. Zawodnik na stanowisku strzeleckim podnosi broń ze stolika i 

ładuje ją pięcioma nabojami i po oddaniu ostatniego strzału  doładowuje kolejnymi 

pięcioma. 

2. Zatrzymanie czasu następuje po ostatnim szóstym strzale. 

5. UCZESTNICTWO :  

➢ W zawodach strzeleckich  członkowie klubu SKORPION posiadający ważną 
licencję PZSS oraz członkowie klubu SKORPION nie posiadający licencji 
PZSS,  oraz sympatycy strzelectwa.  

6. KLASYFIKACJA :  

➢ INDYWIDUALNA w konkurencjach: Pcz-10, Kcz-10, Strzelba gładkolufowa. 

            (w przypadku równych wyników decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek itd.).  

7. NAGRODY :  

➢ Po  zawodach dyplomy od I do III miejsca we wszystkich poszczególnych 
konkurencjach. 

8. ZGŁOSZENIA :  

➢ Odbiór metryczek w dniu zawodów w biurze 

niedziela od 09:00 do 11:00 

➢ Czas trwania zawodów: 

niedziela od 09:00 do 11:00 



9. KOSZTY UCZESTNICTWA :  

➢ Zawodnik startujący tylko w jednej konkurencji płaci startowe w wysokości 25 
zł. start w 2-4 konkurencjach  – każda konkurencja 20 zł wpłacane przed 
startem w biurze zawodów.  

Amunicja: 

9x19 Parabellum -2 zł/szt. 

7,62x39  - 2,5 zł/szt. 

12/70 - 2 zł/szt. 

➢ Juniorzy – zwolnieni z opłaty startowej.  

10. SPRAWY RÓŻNE :  

➢ Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.  

➢  Wadium za protest na piśmie – 50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.  

➢  Wszystkie osoby biorące udział w zawodach jeżeli chcą być ujęte w 
komunikacie klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie PomZSS podczas 
rejestracji w biurze muszą okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.  

➢  Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym 
regulaminem, podejmują organizatorzy zawodów.  

                                                                                                                  OPRCOWAŁ: 

                                                                                                                Robert Weis        


