
REGULAMIN 
 

41. Zawodów Strzeleckich KS SNAJPER w Mrągowie 
Strzelnica Marcinkowo, 24 kwietnia 2022 r. 

 
1. Cel zawodów: 
 
Popularyzacja strzelectwa sportowego. 
Rywalizacja sportowa, podnoszenie poziomu umiejętności strzeleckich. 
Propagowanie wiedzy na temat kultury posiadania broni, wymiana doświadczeń 
między posiadaczami broni: sportowcami, myśliwymi, kolekcjonerami oraz przedstawicielami służb 
mundurowych i wojska. Integracja środowiska strzeleckiego oraz współpraca między klubami. 
 
2. Organizator 
Klub Strzelecki SNAJPER w Mrągowie, Marcinkowo 27 A, 11-700 Mrągowo. 
E-mail: kssnajper@wp.pl; Kierownik Zawodów: Janusz Kowalski tel.: 601 659 299 
 
3. Termin 
Niedziela, 24 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 – ok. 15.00 (zależnie od liczby uczestników) 
Otwarcie biura zawodów o  godz. 9.00, zapisy do godz. 11.00 
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00 
 
4. Miejsce 
Strzelnica KS SNAJPER w Marcinkowie k/Mrągowa. 
Lokalizacja wjazdu na strzelnicę z drogi DK16: 53.856825, 21.253736 
 
5. Konkurencje 
 
1) Strzelba pump action, 8 m cel metalowy „gwiazda”,  (strzelanie na czas), śrut max. 28 g 
2) Strzelba pump action, 8 m cel metalowy „popper”,  (strzelanie na czas), śrut max. 28 g 
 
3) Pistolet Psp-10 (3+10), 25 m stojąc, dopuszczone trzymanie broni oburącz (muszka, szczerbinka) 
4) Pistolet Pcz-10 (3+10), 25 m stojąc, dopuszczone trzymanie broni oburącz (muszka, szczerbinka) 
 
5) Karabin Ksp-10  „BIATHLON”, 50 m cel metalowy, postawa - leżąc (mechaniczne przyrządy 
celownicze) 
  
6) Karabin Ksp-10 (3 + 10) „KLASYK”, 50 m cel Tarcza TS-4, postawa - leżąc (muszka, szczerbinka) 
7) Karabin Ksp-10 (3 + 10) „JUNIOR”, 50 m cel Tarcza TS-4, postawa - leżąc, (muszka, szczerbinka) 
 
6. Uczestnictwo 
Zawody mają charakter otwarty i popularyzatorski co oznacza, że do zawodów mogą być 
dopuszczone osoby nie posiadające licencji zawodniczej lub patentu strzeleckiego. 
W konkurencji Karabin Ksp-10 wyodrębniona jest kategoria JUNIOR (dzieci i 
młodzież do 15 roku życia – rocznik 2007 i młodsi) – zwolniona z opłaty startowej. 
Osoby niepełnoletnie przebywają na strzelnicy i uczestniczą w zawodach pod bezpośrednią 
opieką dorosłego opiekuna. 
Funkcyjni zawodów (sędziowie i obsługa) – mogą uczestniczyć w rywalizacji i być 
klasyfikowani zgodnie z zasadami opisanymi przez Kolegium Sędziów WM ZSS w Olsztynie, 
w Komunikacie nr 1/20 z dnia 13.11.2020 r. 



7. Punktacja 
Indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji. 
 
8. Nagrody 
We wszystkich konkurencjach, za miejsca I-III przyznane zostaną medale, a za miejsca I-VI 
uczestnicy otrzymają dyplomy. W kategorii „JUNIOR” dyplomy oraz słodki poczęstunek 
otrzymują wszyscy uczestnicy bez względu na zajęte miejsce. 
 
9. Zgłoszenia: 
Wyłącznie osobiste - w dniu zawodów, od godz. 9.00 do 11.00, na strzelnicy, w biurze zawodów. 
 
10. Koszty uczestnictwa. 
 
Wpisowe: 
30,- zł za jedną konkurencję, gdy zawodnik korzysta z własnej broni i amunicji, 
40,- zł gdy zawodnik korzysta z broni lub amunicji klubowej w konkurencjach Ksp i SG 
55,- zł gdy zawodnik korzysta z broni lub amunicji klubowej w konkurencjach Pcz 
W konkurencji Ksp-10 „JUNIOR” strzela wyłącznie młodzież z rocznika 2007 i młodsi - bezpłatnie 
W konkurencji Ksp-10 „BIATHLON” broń i amunicja tylko własna. 
 
11. Sprawy różne 
Instruktaż bezpieczeństwa będzie udzielony w czasie otwarcia zawodów o godz. 10.00. 
Osoby nie posiadające własnej broni/amunicji mogą korzystać z broni/amunicji organizatora w 
konkurencjach: Psp, Pcz, SG, Ksp „KLASYK” oraz Ksp „JUNIOR”. 
 
Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy obowiązuje stosowanie indywidualnych środków 
ochrony wzroku i słuchu. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na strzelnicy i uczestniczyć w 
zawodach wyłącznie pod bezpośrednią opieką dorosłego opiekuna. 
Każdy uczestnik Zawodów może startować w jednej, kilku lub wszystkich konkurencjach. 
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia wszystkim uczestnikom poczęstunek. 
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 
Prosimy wszystkich uczestników o udział w otwarciu Zawodów o godz. 10.00 oraz o pozostanie na 
strzelnicy do końca Zawodów, a szczególnie o udział w ceremonii zakończenia połączonej z 
ogłoszeniem wyników i dekoracji zwycięzców. 
 
 

Opis konkurencji 41. Zawodów KS SNAJPER w Mrągowie – 24 kwietnia 2022 r. 
 
Oś nr 1 – 25 m (lewa) 
 
1. Strzelba pump action SG-5, 8 m „GWIAZDA” - strzelanie na czas. 
Ilość amunicji: 5 szt. (śrut, max. 28 g), strzelba przed startem rozładowana, z otwartą komorą, 
ładowanie dowolne, po sygnale timera. Do ostrzelania: 5 reaktywnych celów metalowych w układzie 
GWIAZDA. Za każdy MISS dolicza się 10 sek. do czasu strzelania. Wynikiem jest czas strzelania z 
karnymi sekundami doliczonymi za każdy nietrafiony cel. 
 
2. Strzelba pump action SG-5, 8 m „POPPER” - strzelanie na czas. 
Ilość amunicji: 5 szt. (śrut, max. 28 g), strzelba przed startem rozładowana, z otwartą komorą, 
ładowanie dowolne, po sygnale timera. Do ostrzelania: 5 metalowych celów reaktywnych typu 
„popper”. Za każdy MISS dolicza się 10 sek. do czasu strzelania. Wynikiem jest czas strzelania z 
karnymi sekundami doliczonymi za każdy nietrafiony cel. 



Oś nr 2 - 25 m (środkowa) 
 
3. Pistolet centralnego zapłonu Pcz-10, ilość strzałów 3+10, odległość 25 m. 
Postawa strzelecka stojąca, dozwolone trzymanie broni oburącz, po trzech strzałach „próbnych” 
zawodnicy udają się do tarcz, a następnie wracają na stanowiska i oddają pozostałe dziesięć strzałów 
w czasie do 5 minut. Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień z 13. 
 
Oś nr 3 - 25 m (prawa) 
 
4. Pistolet sportowy (bocznego zapłonu) Psp-10, ilość strzałów 3+10, odległość 25 m. 
Postawa strzelecka stojąca, dozwolone trzymanie broni oburącz, po trzech strzałach „próbnych” 
zawodnicy udają się do tarcz, a następnie wracają na stanowiska i oddają pozostałe dziesięć strzałów 
w czasie do 5 minut. Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień z 13. 
 
Oś 300 m 
 
5. Karabin Ksp-10 „BIATHLON ”, odległość 50 m, pozycja leżąca z podpórką, 
przyrządy celownicze – wyłącznie mechaniczne (otwarte lub zamknięte). 
Celem będzie reaktywna tarcza metalowa typu „biathlon” zawierająca 5 reaktywnych pól. Zawodnicy 
strzelają pojedynczo, a ich czas będzie mierzony przy użyciu stopera. 
Procedura strzelania: Zawodnik oddaje pierwszą serię 5 strzałów, rozładowuje broń, samodzielnie 
podnosi cele (przy użyciu dźwigni znajdującej się na stanowisku), a następnie oddaje drugą serię 5 
strzałów. Czas łączny konkurencji - do 5 minut. Nie ma strzałów próbnych - wszystkie strzały są 
oceniane. Wynikiem jest ilość trafień, a przy równych rezultatach decyduje czas zakończenia 
strzelania. Zawodnik komunikuje zakończenie strzelania informacją „skończyłem” po usłyszeniu 
której Sędzia prowadzący zatrzymuje czas. 
 
Oś 200 m 
 
6. Karabin Ksp-10 „KLASYK”, odległość 50 m, ilość strzałów 3+10 (muszka i szczerbinka) 
Postawa strzelecka leżąca z podpórką, po trzech strzałach „próbnych”  zawodnicy udają się do tarcz, a 
następnie wracają na stanowiska i oddają pozostałe dziesięć strzałów w czasie do 5 minut. Celem 
będzie Tarcza TS-2. Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień. Obowiązują otwarte przyrządy 
celownicze. 
 
7. Karabin Ksp-10 „JUNIOR”, odległość 50 m ilość strzałów 3+10 (muszka i szczerbinka) 
Kategoria dla dziewcząt i chłopców do 15 lat - rocznik 2006 i młodsi.  
Postawa strzelecka leżąca z podpórką, po trzech strzałach „próbnych” zawodnicy udają się do tarcz, a 
następnie wracają na stanowiska i oddają pozostałe dziesięć strzałów w czasie do 5 minut. Celem 
będzie Tarcza TS-2. Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień. Obowiązują otwarte przyrządy 
celownicze. 
 
 

Z poważaniem 
Organizator 

KS SNAJPER MRĄGOWO 


