
REGULAMIN 

 

Zawodów Strzeleckich 
„Mikołajkowy Turniej Strzelecki” 

2020 
Cel zawodów: 

1) Rozwój sportu strzeleckiego oraz konsolidacja środowisk strzeleckich; 

2) Doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń strzeleckich; 

3) Rywalizacja sportowa i podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego; 

4) Popularyzacja sportu strzeleckiego; 

5) Umożliwienie udziału w rywalizacji strzeleckiej zawodnikom nie posiadającym własnej broni. 

6) Wypełnienie kryteriów startowych do przedłużenia licencji. 

 

Organizator zawodów:  

Klub Sportowy Gwardia 1924 

 

Sponsor i Host zawodów: 

Strzelnica w Sosnowcu 

 
Terminy i miejsce zawodów:  

1) Strzelnica w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 126B 41-219 Sosnowiec. 

2) Sobota, 5.12.2020, start godz. 10:00. 

 

Uczestnictwo:  
W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.  
 

Opłata startowa: 

1) Dla zawodników klubu Gwardia 1924 bez własnej broni: 
a. Przebieg I RRKS 80zł*  
b. Przebieg II PPKS 100zł* 
c. Oba przebiegi 150zł* 

2) Dla zawodników z innych klubów bez własnej broni: 
a.  Przebieg I RRKS 100zł*  
b. Przebieg II PPKS 150zł* 
c. Oba przebiegi 220zł* 

3) Dla zawodników z własną bronią: 
a. Przebieg I RRKS 80zł 
b. Przebieg I PPKS 80zł 
c. Oba przebiegi 140zł 
 

*-broń i amunicja w cenie – żadnych dodatkowych opłat 
 

Konkurencje: 

1. Przebieg I – RRKS 24 
a. Rewolwer bocznego zapłonu 6 strzałów (tarcza TS 3/88) 
b. Rewolwer bocznego zapłonu 6 strzałów (tarcza TS-2) 
c. Karabin bocznego zapłonu 10 strzałów (tarcza karabin), 
d. Strzelba gładkolufowa 2 strzały 



2. Przebieg II - PPKS 32 
a. Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów (tarcza TS 3/88) 
b. Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów (tarcza TS-9) 
c. Karabin centralnego zapłonu PCC 10 strzałów (tarcza TS-2) 
d. Strzelba gładkolufowa 2 strzały 

 
Punktacja: 

Dla każdej konkurencji: wartości pól lub pierścieni w tarczy, 
Dla każdego przebiegu i zbiorcza: Najszybszy czas = 100% punktów z wartości przestrzelin. Każdy 
wolniejszy czas to odpowiednio mniejszy procent uzyskanych punktów w konkurencji.  
 

Przebieg: 

W czasie przygotowawczym zawodnik ładuje magazynki oraz ustawia je na stanowiskach, 
amunicję do dubeltówki układa obok strzelby na stanowisku.  
 
Zawodnik rozpoczyna przebieg na sygnał dźwiękowy z miejsca wyznaczonego na osi. Przebieg 
zaczyna się i kończy sygnałem dźwiękowym / komendą sędziego. Kolejność strzelań określona 
poniżej.  
 
Kolejność obiegu stanowisk:  
RRKS 24: Punkt startowy –> stanowisko nr 6 -> stanowisko nr 5 -> stanowisko nr 1 
PPKS 32: Punkt startowy -> stanowisko nr 3 (skąd zawodnik ostrzeliwuje tarcze na stanowiskach 3 
oraz 4) -> stanowisko nr 2 -> stanowisko nr 1 
 

UWAGA 

1. Po każdym zakończonym strzelaniu broń na stanowisko musi zostać odłożona ROZŁADOWANA 
tj. z magazynkiem poza bronią, zamkiem w tylnym położeniu i bez naboju / łuski w komorze 
nabojowej. 

2. Jeżeli broń zostanie po strzelaniu odłożona na stanowisku niezgodnie z w/w zasadami lub 
zachowanie zawodnika podczas przebiegu będzie naruszało zasady bezpieczeństwa - dalszy 
przebieg zawodnika zostanie przerwany a sam zawodnik zostanie skreślony z listy startowej.  

3. Zawodnik może powtórzyć maksymalnie 2 razy przebieg każdorazowo pobierając z biura 
zawodów kolejną metryczkę po uiszczeniu opłaty startowej.  

 
Broń i amunicja. 

1) Broń bocznego i centralnego zapłonu w kalibrze 5,6mm – 9mm oraz strzelby gładkolufowe 
wyposażone w mechaniczne i optoelektroniczne przyrządy celownicze oraz amunicję 
zapewnia organizator zawodów.   

2) Zawodnicy posiadający własną broń mogą z niej wystartować wyłącznie pod warunkiem 
posiadania wszystkich wymaganych do przeprowadzenia konkurencji modeli broni tj.: 
rewolweru 22lr, pistoletu 9x19, karabinu 22lr, karabinu 9x19, strzelby gadkolufowej kaliber 16 
(amunicja śrutowa, śrut powyżej 3,5mm) 
 

Klasyfikacje zawodów: 
1) Indywidualna dla każdej z rozegranych konkurencji 
2) Indywidualna dla każdego przebiegu (2 przebiegi) 
3) Indywidualna zbiorcza 

 
Nagrody: 

1) Puchar za I miejsce w klasyfikacji zbiorczej 
  



Kadra sędziowska: 
Sędzia główny i kadra sędziowska: Sędziowie PZSS, Obserwator ŚZSS. 
 

Zgłoszenia: 
Mailem na adres gwardia1924@o2.pl do dnia 4.12.2020 
Osobiście w siedzibie klubu przed 5.12 lub dniu zawodów do godz. 12:00 

 

Postanowienia końcowe: 
1) Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 

2) Sponsor zapewnia odpłatnie broń i amunicję. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian regulaminu. 

Wszystkich uczestników obowiązują zasady bezpieczeństwa, określone w regulaminie strzelnicy. 

Dodatkowe informacje dotyczące zawodów i regulaminu:  
Tel.  781 495 887; gwardia1924@o2.pl 


