
  

  
  

  

  

Regulamin   zawodów strzeleckich „Zimowa strzelanka 2022” 

Olsztyńskiego Stowarzyszenia Sportowo- Kolekcjonerskiego ZSZZ 

Policjantów „Wanad”.  
  

1. CEL ZAWODÓW   

- integracja środowisk strzelców sportowych i kolekcjonerów broni, - popularyzacja 

strzelectwa sportowego,  

- wyłonienie najlepszych zawodników.  

-propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko- 

Mazurskiego oraz województw ościennych,  

-rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,  

-zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym  

  

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW  

Olsztyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie NSZZ Policjantów „Wanad”, 10-900 Olsztyn ul.  

Murzynowskiego 5/53, strona internetowa organizatora- zwnszzp.olsztyn.pl/wanad, kierownik zawodów Okorski 

Tomasz, telefon- 516 079 339 i e-mail kierownika zawodów- okorus@wp.pl  

  

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW    

16.01.2022 w godzinach 09.00-15.00, 82-550 Prabuty ul. Wojska Polskiego 26 ,  

 mapa dojazdowa ( https://www.google.com/maps/place/aleja+Wojska+Polskiego+26,+82- 

550+Prabuty/@53.759231,19.2125783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d4d5edd678667:0x4bf8bcade53 

https://www.google.com/maps/place/aleja+Wojska+Polskiego+26,+82-550+Prabuty/@53.759231,19.2125783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d4d5edd678667:0x4bf8bcade539e4c4!8m2!3d53.759231!4d19.214767?hl=en
https://www.google.com/maps/place/aleja+Wojska+Polskiego+26,+82-550+Prabuty/@53.759231,19.2125783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d4d5edd678667:0x4bf8bcade539e4c4!8m2!3d53.759231!4d19.214767?hl=en
https://www.google.com/maps/place/aleja+Wojska+Polskiego+26,+82-550+Prabuty/@53.759231,19.2125783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d4d5edd678667:0x4bf8bcade539e4c4!8m2!3d53.759231!4d19.214767?hl=en
https://www.google.com/maps/place/aleja+Wojska+Polskiego+26,+82-550+Prabuty/@53.759231,19.2125783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d4d5edd678667:0x4bf8bcade539e4c4!8m2!3d53.759231!4d19.214767?hl=en
https://www.google.com/maps/place/aleja+Wojska+Polskiego+26,+82-550+Prabuty/@53.759231,19.2125783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d4d5edd678667:0x4bf8bcade539e4c4!8m2!3d53.759231!4d19.214767?hl=en


9e4c4!8m2!3d53.759231!4d19.214767?hl=en) ,  współrzędne 

geograficzne:   53°45'31"N   19°12'55"E  

Dodatkowo ze względów epidemicznych konkurencje Psp, Ksp, 2xSG zostaną rozegrane również w Olsztynie 

na strzelnicy policyjnej. Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 32A 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW  

Konkurencje skrócone:    

1. „karabin szturmowy”- Kcz -10 - (samopowtarzalny) z otwartymi mechanicznymi lub 

przeziernikowymi przyrządami celowniczymi - 3 strzały próbne + strzały oceniane 10 strzałów w 

czasie 2 minut w postawie leżącej z podpórką, odległość 100-130 m, cel tarcza 23 p.  

Na komendę „Ładuj” zawodnik ładuje broń i podnosi lewą rękę do góry. Na komendę „start” 

rozpoczyna strzelanie oddając 3 strzały do tarczy 23 p ustawionej w odległości 100-130 metrów od 

stanowisk.  

Po sprawdzeniu i zaklejeniu strzałów próbnych zawodnik kładzie się na stanowisku przy broni- bierze 

broń do ręki i z zgłasza gotowość.  

Na komendę start” rozpoczyna strzelanie w czasie 2 minut.  

10 sekund przed końcem czasu sędzia podaje komendę „czas”  

Po skończeniu 2 minut sędzia podaje komendę „stop” po tej komendzie zabronione jest strzelanie i 

należy rozładować broń. Strzał po komendzie spowoduje odjęcie najlepszej przestrzeliny z tarczy. - 

bezwzględnie zabronione jest strzelanie z broni z zamontowanymi  urządzeniami takimi  jak lunety, 

kolimaktory itp.  

- dopuszczalne jest korzystanie z wszelkich  kompensatorów i osłabiaczy podrzutu.  

-zawodnik musi sobie sam poradzić z zacięciem broni które nie jest uwzględniane do zatrzymania 

czasu.  

-jedyna sytuacja uwzględniona do poprawy strzelania jest wystąpienie niewypału. W innych 

sytuacjach sędzia stanowiskowy nie zatrzymuje czasu.  

2,- karabin sportowy Ksp – 10 - 3 strzały próbne+ 10 ocenianych w postawie leżąc z podpórką do 

dwóch tarczek Ts-4, odległość 50 m.  

Broń do strzelania znajduje się na materacach na stanowiskach strzeleckich.  

Wykonanie na komendę ‘ładuj” zawodnik ładuje broń  w postawie leżącej po czym zgłasza gotowość 

sędziemu. Na komendę start” zawodnik strzela strzały próbne.  

Po strzałach próbnych zawodnik udaje się do tarczy i ją wymienia na nową. Następnie na komendę do 

strzałów ocenianych „Ładuj”  zgłasza gotowość prowadzącemu strzelnie. Na komendę „start” 

zawodnik ładuje broń i  rozpoczyna ogień strzelając kolejno do dwóch tarczek po 5 strzałów. Oddanie 

innej ilości strzałów niż 5 skutkuje odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy gdzie stwierdzono 

więcej przestrzelin.  

-dopuszczalna jest obserwacja przestrzelin przez zawodnika, zabrania się  podawania wyników przez 

inne osoby.  

. Niedopuszczalne jest odpoczywanie z zamkniętym zamkiem załadowanej broni oraz trzymanie palca 

na języku spustowym ( palec na języku spustowym kładziemy tylko w chwili oddania świadomego 

strzału do określonego w regulaminie zawodów celu). Zabronione jest odkładanie załadowanej broni i 

skutkuje to bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.  

-Przypadkowy strzał z winy zawodnika może skutkować jego dyskwalifikacją.  

 3. „Złoty strzał kolekcjonerski- karabin”- Kcz - 1 (powtarzalny) z otwartymi mechanicznymi 

przyrządami celowniczymi – jeden strzał z karabinu historycznego wytworzonego do roku 1945 w 

czasie 1 minuty w postawie stojąc bez podpórki, cel będzie ustawiony na odległości 100-130 m, cel 

tarcza 23 p.  

https://www.google.com/maps/place/aleja+Wojska+Polskiego+26,+82-550+Prabuty/@53.759231,19.2125783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d4d5edd678667:0x4bf8bcade539e4c4!8m2!3d53.759231!4d19.214767?hl=en
https://www.google.com/maps/place/aleja+Wojska+Polskiego+26,+82-550+Prabuty/@53.759231,19.2125783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d4d5edd678667:0x4bf8bcade539e4c4!8m2!3d53.759231!4d19.214767?hl=en


Na komendę „Ładuj” zawodnik ładuje broń i podnosi lewą rękę do góry. Na komendę „start” 

rozpoczyna strzelanie oddając 1 strzał do tarczy 23 p ustawionej w odległości 100-130 metrów od 

stanowiska.  

Po skończeniu 1 minuty sędzia podaje komendę „stop” po tej komendzie zabronione jest strzelanie i 

należy rozładować broń. Strzał po komendzie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. - 

bezwzględnie zabronione jest strzelanie z broni z zamontowanymi  urządzeniami takimi  jak lunety, 

kolimatory itp.  

- niedopuszczalne jest korzystanie z wszelkich  kompensatorów i osłabiaczy podrzutu.  

-zawodnik musi sobie sam poradzić z zacięciem broni które nie jest uwzględniane do zatrzymania 

czasu.  

-jedyna sytuacja uwzględniona do poprawy strzelania jest wystąpienie niewypału. W innych 

sytuacjach sędzia stanowiskowy nie zatrzymuje czasu.  

 

4 „pistolet sportowy”- Psp - 10 – 3 strzały próbne + 10 ocenianych, odległość 25m, cel: środek tarczy  

Ts-2 , czas konkurencji 1 minuta strzały próbne+ 3 minuty strzały oceniane.  

Wykonanie strzelania: po oddaniu 3 strzałów próbnych i  zaklejeniu tarcz na komendę ładuj 

zawodnik ładuje w dwa magazynki łącznie 10 sztuk amunicji ( jeśli nie ma 2 magazynków jeden 

doładowuje się w trakcie strzelania) po załadowaniu zawodnik przeładowuje broń i staje w postawie 

gotów. Na komendę start zawodnik rozpoczyna strzelanie do skończenia amunicji w czasie 3 minut            

( uwaga gdy zawodnik odkłada pistolet w celu doładowania magazynka należy włożyć flagę do 

komory nabojowej i dopiero można odłożyć pistolet)  

Po 3 minutach pada komenda „stop” po której zabronione jest strzelanie. Strzał po komendzie skutkuje 

odjęciem najlepszej przestrzeliny w tarczy.  

- dopuszcza się obserwację przestrzelin przez zawodnika  

( niedopuszczalne jest korygowanie i obserwacja oraz podawanie wartości przestrzelin przez inne 

osoby niż zawodnik), 

5.  „Złoty strzał kolekcjonerski”- Pcz - 1 dopuszczalne jedynie pistolety historyczne wykonane max 

do roku 1945 historycznego. Jeden strzał w czasie 1 minuty w postawie stojącej z jednej ręki, cel 

będzie ustawiony na odległości 25-40 m, cel tarcza 23 p.  

Na komendę „Ładuj” zawodnik ładuje broń i podnosi lewą rękę do góry. Na komendę „start” 

rozpoczyna strzelanie oddając 1 strzał do tarczy 23 p ustawionej w odległości 25-40  metrów od 

stanowiska.  

Po skończeniu 1 minuty sędzia podaje komendę „stop” po tej komendzie zabronione jest strzelanie i 

należy rozładować broń. Strzał po komendzie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. - 

bezwzględnie zabronione jest strzelanie z broni z zamontowanymi  urządzeniami takimi  jak lunety, 

kolimatory itp.  

- niedopuszczalne jest korzystanie z wszelkich  kompensatorów i osłabiaczy podrzutu.  

-zawodnik musi sobie sam poradzić z zacięciem broni które nie jest uwzględniane do zatrzymania 

czasu.  

-jedyna sytuacja uwzględniona do poprawy strzelania jest wystąpienie niewypału. W innych 

sytuacjach sędzia stanowiskowy nie zatrzymuje czasu.  

 

6- ”strzelba gładkolufowa (załadowana) – 5 strzałów do celów metalowych na czas, odległość 10-15 

m,  

(strzelba załadowana),  

Na komendę „ładuj” zawodnik ładuje broń i staje z bronią gotową pod kontem 45 stopni i zgłasza 

wolną ręką gotowość. Na sygnał timera zawodnik rozpoczyna strzelanie oddając 5 strzałów do 

Popperów. Po skończonym strzelaniu pada komenda „stop” rozładuj broń. Uwaga- nietrafienie 

celu skutkuje dodaniem kary w wysokości 10 sekund.  



  

7-strzelba gładkolufowa (rozładowana) – 5 strzałów do celów metalowych na czas z ładowaniem 

strzelby, odległość 15 m. Na sygnał timera zawodnik ładuje broń 5 sztukami amunicji i  rozpoczyna 

strzelanie oddając 5 strzałów do poperów. Po skończonym strzelaniu pada komenda „stop” „rozładuj 

broń”.  

Uwaga- nietrafienie celu skutkuje dodaniem kary w wysokości 10 sekund.  

 

  

HARMONOGRAM STRZELAŃ:  

Oś numer 1- 100 metrów:  

-„karabin szturmowy”- Kcz : w godzinach 9-11, - konkurencja rozstanie rozegrana tylko w 

Prabutach 

-„karabin sportowy”- Ksp : w godzinach 11-13,  

-„Złoty strzał kolekcjonerski- karabin”- Kcz w godzinach 13-15, , - konkurencja rozstanie 

rozegrana tylko w Prabutach 

Oś numer 2 - 25 metrów:  

- pistolet sportowy- Psp: w godzinach 09-12,  

-Pistolet centralny zapłon- Pcz : w godzinach 12-14 , - konkurencja rozstanie rozegrana tylko w 

Prabutach 

-„Złoty strzał kolekcjonerski- pistolet”- Pcz w godzinach 14-15, , - konkurencja rozstanie 

rozegrana tylko w Prabutach 

Oś numer 3 - 25 metrów:  

- strzelba gładkolufowa (załadowana) : w godzinach 09-15,  

-‘strzelba gładkolufowa (rozładowana) : w godzinach 09-15,  

  

5. UCZESTNICTWO  

-grupa powszechna- wyłącznie zawodnicy posiadający licencję PZSS do uprawiania strzelectwa 

sportowego.  

6. KLASYFIKACJA  

-indywidualna  

7. NAGRODY   

- za miejsca I-III – dyplomy, medale.  

-nagroda za konkurencje zloty strzał historyczny- medal i dyplom dla najlepszego strzelca.  

  

8. ZGŁOSZENIA  

- termin zgłoszeń: telefonicznie do dnia 15.01.2022 na numer organizatora lub osobiście na miejscu 

przed rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 08.30, 16.01.2022.  

-Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przyjmowane będą zgłoszenia od maksymalnie 25 

uczestników. Po przekroczeniu tej ilości zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

Uwaga. Zgodnie z decyzją Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w zawodach mogą tylko 

startować zawodnicy posiadający licencję PZSS uprawniająca do uprawiania strzelectwa 

sportowego. Przy zapisach na zawody należy okazać stosowną licencję.  

  

9. KOSZTY UCZESTNICTWA  

wpisowe 10 zł od osoby startującej, - w ramach wpisowego zawodnik dostaje w czasie trwania 

zawodów środki do dezynfekcji.  

Konkurencje zawodnik strzela wyłącznie z własnej broni i amunicji.  



Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie na koszt zawodnika (klub nie pokrywa kosztów 

dojazdu i zakwaterowania).  

  

10. SPRAWY RÓŻNE:  

-Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.  

- Ze względu na Pandemię COVID w zawodach bierze udział maksymalnie 25 zawodników z czego do 15 

osób może zgłosić się telefonicznie do dnia 15.01.2022 r. na numer kierownika zawodów 516079339 oraz 

do 10 zawodników, którzy pierwsi dokonają osobiście zgłoszenia w dniu 16.01.2022 r. od godz. 8.30 w 

biurze obliczeń zawodów.  

-Ze względu na ograniczenia pandemicznie na jednej osi może przebywać i startować maksymalnie grupa 

zawodników stanowiąca 50% ilości stanowisk na danej osi.  

- na osi należy bezwzględnie przestrzegać zasad dystansu społecznego oraz poruszać się a maseczkach 

zasłaniających usta i nos.  

-minimalna odległość między zawodnikami lub widzami na osi wynosi ponad 2 metry.   

-przed rozpoczęciem strzelań i między strzelaniami zawodnicy obowiązkowo dezynfekują ręce.  

-nieprzestrzeganie zasad dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa  lub ilości osób na osi spowoduje 

natychmiastową dyskwalifikację zawodnika lub wydalenie ze strzelnicy widza który naruszył zasady.  

- zawodnicy mogą strzelać wyłącznie z własnej broni i amunicji ( przed rozpoczęciem strzelań 

zawodnik dezynfekuje broń i stanowisko strzeleckie,  -w ramach wpisowego klub zapewnia środki 

dezynfekcyjne.  

- przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk, oprócz konkurencji złoty strzał pistolet,   

- przy strzelaniu w postawie leżącej dopuszczalne jest używanie jednej podpórki pod przednią część 

karabinu,  

-zawodnicy mogą obserwować przestrzeliny przy pomocy lunet ( Klub nie zapewnia lunet 

obserwacyjnych).  

-sędziwie nie dostają wynagrodzeń za swoją pracę w związku z tym mają prawo startu w zawodach.  

-sędziowie obsługujący zawody konkurencję strzelają bez kolejki lub w ramach pre/ post mathu. 

- sędziemu głównemu zawodów przysługuje ostateczna interpretacja oraz zmiana regulaminu 

zawodów.  

  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik 

ma prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji. 

Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 400,00 zł. W przypadku 

uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.  
  
  

Wykonał:  

Tomasz Okorski sędzia PZSS klasy I  

  


