
REGULAMIN 

ZAWODY STRZELECKIE 

3.04.2022 

1. CEL ZAWODÓW :  

• Popularyzacja strzelectwa sportowego. 
• Doskonalenie umiejętności strzeleckich. 
• Wyłonienie najlepszych zawodników.  

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW :  

• Klub Strzelecko Kolekcjonerski SKORPION- tel:570997007.  
• Centrum Szkoleń Strzelecko-Taktycznych 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 :  03.04.2022 r. 

4. PROGRAM ZAWODÓW :  

1. Pcz-10 : Pistolet centralnego zapłonu, kaliber 7,62 – 11,43 mm (pistolety, 
rewolwery) bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,  

Odległość: 25 m,  

Czas konkurencji: 2 minuty,  

Cel: tarcza TS-4,  

Ilość strzałów: 10 (bez strzałów próbnych),   

Postawa: stojąc, z wolnej ręki lub oburącz.  

2. Pistolet bojowy 10: 

 Pistolet centralnego zapłonu, kaliber 7,62 – 11,43 mm bez optyki i urządzeń 
optoelektronicznych,  

Odległość: 25 m,  

Czas konkurencji: 1 minuta,  

Cel: tarcza TS-9 (popiersie z pierścieniami), 



Ilość strzałów: 10 (bez strzałów próbnych),   

Dozwolona broń: konstrukcyjnie wyposażona w kolbę, 

Postawa: stojąc. 

3. KD-10 Karabin dynamiczny: 

Karabin centralnego zapłonu, kaliber 5,45 – 7,62 mm, z dowolnymi przyrządami 
celowniczymi 

Cel: 2 cele papierowe format A4 (297x210 mm). 

Do każdego celu oddajemy  po 5 strzałów. 

Ilość strzałów: 10 strzałów ocenianych (po 5 na każdy cel) w sekwencji 5+5 ze 
zmianą magazynka na każdym z dwóch stanowisk. 

     Punktacja (czas) 

      - nietrafiony cel +5 sek. 

Podczas przemieszczania się z bronią komora nabojowa musi być pusta, 
dozwolone jest kierowanie lufy w kierunku nieba i ziemi oraz 45 stopni od celu. 

Przebieg pomiędzy stanowiskami odbywa się bez podpiętego magazynka i z 
bronią zabezpieczoną.  

      - Dopuszcza się używanie ładownic na magazynki podczas przebiegu 
(organizator nie zapewnia   ładownic) 

Odległość: 5 - 50 m, 

Czas konkurencji: 90 sekund,  

     Postawa: stojąca 

4. Pistolet dynamiczny: 

Pistolet dynamiczny: Pistolet centralnego zapłonu, kaliber 7,62 – 11,43 mm (tylko 

pistolet) bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, 

Odległość: 3 – 10 m, 

Czas konkurencji: 90 sekund 

Cel: tarcza IDPA, Do każdego celu oddajemy – po 2 strzały. 

Ilość strzałów: 12 strzałów ocenianych po 2 na każdą tarcze, z jedną zmiana 
magazynka 

Postawa: stojąc, jednorącz  z silnej ręki, oraz słabej ręki (Prawa oraz lewa ręka) 

Punktacja: Cel A+0sek, C+1sek, D+2sek, pudło +5sek 



Dodatkowy czas:  

-Nieprawidłowe ostrzelanie tarczy +5 sek, 

-nie oddanie wymaganej ilości strzałów +3sek za każdy nieoddany strzał,  

-ostrzelanie tarczy typu NO SHOOT (Tarcza NIE STRZELAĆ)+5sek 

Dozwolone jest przemieszczanie się z bronią pomiędzy stanowiskami z lufą 
skierowaną 

maksymalnie o 45 stopni w dół od kulochwytu patrząc z miejsca, w którym znajduje 
się 

strzelec. 

5. Strzelba dynamiczna: 

Strzelba gładkolufowa powtarzalna z przeładowaniem ręcznym systemu „pump 
action”, bez kolimatorowych przyrządów celowniczych i luf z czokami. 

Odległość: 10 – 15 m, 

Czas konkurencji: 120 sekund 

Cel: cele metalowe w postawie narzuconej przez konstrukcję toru. Do każdego celu 
oddajemy  po 1 strzale. 

Ilość strzałów: 10 strzałów ocenianych w sekwencji 5+5 z doładowaniem na każdym 
z dwóch stanowisk. 

     Punktacja 

      - nietrafiony cel +5 sek. 

Dozwolona amunicja: do 24 gram 

Podczas przemieszczania się z bronią komora nabojowa musi być otwarta, 
dozwolone jest     kierowanie lufy w kierunku nieba i ziemi oraz 90 stopni w prawo 
i lewo od głównego    kulochwytu patrząc z miejsca, w którym znajduje się 
strzelec. 

5.  PODCZAS ZAWODÓW NIEDOZWOLONE JEST: 

• aby zawodnik łamał zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną, tzw. 
„BLOS”, 

• przemieszczanie się między stanowiskami w poszczególnych konkurencjach z 
załadowaną bronią, 

• oddanie niekontrolowanego strzału czyli: przypadkowy lub oddany w ziemię 
bliżej niż 5 m od strzelca lub, oddany podczas zabezpieczania, ładowania lub 
rozładowywania broni, 



• aby zawodnik nie dostosował się do wykonania poleceń członków obsługi 
zawodów 

WAŻNE: Broń przed rozpoczęciem każdej konkurencji musi być rozładowana, 
sprawdzona i ułożona w wyznaczonym miejscu z włożonym wskaźnikiem 
bezpieczeństwa. 

6. UCZESTNICTWO :  

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

7. KLASYFIKACJA :  

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

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

8. NAGRODY :  

• Za miejsca I-III w poszczególnych konkurencjach: Puchar 

9. ZGŁOSZENIA :  

• Odbiór metryczek w dniu zawodów w biurze 

            niedziela od 09:00 do 11:00 

• Czas trwania zawodów: 

            niedziela od 10:00 do 13:00 

10. KOSZTY UCZESTNICTWA :  

• Opłata startowa za zawody 20zł 
• Opłata za każdą konkurencję 25 zł,  
• amunicja klubowa dostępna będzie na miejscu 
• Juniorzy – zwolnieni z opłaty startowej.  

11. SPRAWY RÓŻNE :  



• Każdy zawodnik startuje w danej konkurencji na własną odpowiedzialność  
• Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.  
• Wadium za protest na piśmie – 50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.  
• Podczas rejestracji należy okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.  
• Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym 

regulaminem, podejmują organizatorzy zawodów.  

12. DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA PRZEWIDZIANY JEST POSIŁEK  

                                                                                                                  OPRACOWA
Ł: 

                                                                                                                    Robert 
Weis         


