
Regulamin zawodów 

Elbląskiego Zrzeszenia Strzeleckiego 

1. Cel zawodów celem zawodów jest: 

-wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział  w zawodach 
-rywalizacja o miejsce w rankingu klubowym 
-propagowanie sportów strzeleckich 
-integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach 
-utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań  
 

2. Organizator zawodów organizatorem zawodów jest Elbląskie Zrzeszenie Strzeleckie z 

siedzibą przy ulicy Lotniczej 4 B  w Elblągu. Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest 
kol.Danuta Trzeciakiewicz,  tel.602 605396, e-mail gipsik-pan@o2.pl 
 

3. Termin i miejsce zawodów zawody odbywają się na strzelnicy Koła Łowieckiego 

"BÓBR" w Gołąbkach koło Pasłęka. Dojazd z drogi 527 Pasłęk-Morąg w lewo-dojazd jest 
oznakowany. Współrzędne 54.0662, 19.7053 
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:00.Od godziny 09:00 zapisy. 
Zgłoszenia do 11:00 w dniu zawodów. 
Uwaga!  Sędziowie zawodów proszeni są o przybycie na godz. 08:45 
Zawody odbędą się w  ostatnią niedzielę maja czyli 29 maja 2022. Organizator zastrzega sobie 
prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu 
publikowana będzie na stronie klubowej. 
 

4. Zasady bezpieczeństwa 
4.0 Przed wejściem na teren zawodów będą ustawione pojemniki z płynem dezynfekcyjnym i 
KAŻDY uczestnik zawodów ma obowiązek zdezynfekować dłonie w momencie wejścia na teren 
zawodów.  
4.1 Podczas pobytu zawodnika na terenie strzelnicy jego broń musi być rozładowana (pusta komora 
nabojowa, wszystkie magazynki muszą być wyjęte, w broni długiej musi być znacznik 
bezpieczeństwa, broń w futerale/kaburze). Nie dotyczy to osób funkcyjnych na stanowiskach 
kierowniczych ( np. sędzia główny osi). 
 
4.2 Zawodnik nie może wyciągać broni z kabury/futerału i manipulować bronią na terenie strzelnicy 
za wyjątkiem stanowiska strzeleckiego po odpowiedniej komendzie sędziego prowadzącego oraz 
strefy bezpieczeństwa, gdzie wolno dowolnie manipulować rozładowaną bronią.  
 
4.3 Do strefy bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie może być wnoszona amunicja, a zwłaszcza 
załadowane magazynki, dotyczy to również amunicji ćwiczebnej, atrap nabojów czyli zbijaków. 
Amunicja, załadowane magazynki itp. muszą być pozostawione poza strefą bezpieczeństwa, na 
przykład w torbie, plecaku strzelca.  
 



4.4 Przez cały czas ładowania, strzelania oraz rozładowywania broni należy przestrzegać zasady 
kierowania wylotu lufy w kierunku kulochwytu ( tarcz).   
 
 

 
 
5. Program zawodów 
-rozpoczęcie zawodów 
-omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów 
-rozpoczęcie konkurencji strzeleckich 
 Planowane jest rozegranie 4 konkurencji strzeleckich.  
 
a) Pistolet sportowy część dokładna Psp10d  open 
     -pistolet i rewolwer bocznego zapłonu kal.22LR 
     -odległość 25metrów 
     -seria próbna 3 strzały w czasie 3 minut 
     -10 strzałów w 2 seriach 5-cio strzałowych, w czasie 3 minut na serię, 10  
       strzałów do jednej tarczy 
     -ocenianych będzie 10 najlepszych strzałów z 13. 
     -tarcza pistoletowa zgodna z przepisami PZSS 
     -strzelać można z jednej lub z dwóch rąk 
b) Pistolet centralnego zapłonu część dokładna Pcz10d open 
     -pistolet i rewolwer centralnego zapłonu 
     -odległość 25 metrów 
     -seria próbna 3 strzałów w czasie 3 minut 
     -10 strzałów w 2 seriach 5-cio strzałowych, w czasie 3 minut na serię, 10  
      strzałów do jednej tarczy 
     -ocenianych będzie 10 najlepszych strzałów z 13. 
     -tarcza pistoletowa zgodna z przepisami PZSS 
     -strzelać można z jednej lub z dwóch rąk 
c) Karabin dowolny Kdw10 open  (w zależności od dostępności drugiej osi: Kdw 50m leżąc z 
podpórką lub jeśli druga oś nie będzie dostępna Kdw stojąc 25m) 
     -karabin kal. 22LR 
     -odległość 50 (25) metrów 
     -seria próbna 3 strzały w czasie 3 minut 
     -10 strzałów, naboje ładowane pojedynczo, czas 10 minut, 10 strzałów do 
       jednej tarczy 
     -ocenianych będzie 10 najlepszych strzałów z 13. 
     -dopuszczalne są tylko mechaniczne przyrządy celownicze bez powiększenia (muszka i   
       szczerbinka lub diopter) 
     -tarcza karabinowa 
d) Strzelba gładkolufowa- open 
- strzelba powtarzalna "pompka", bok lub dubeltówka 
- seria 5 strzałów śrutem do 5 poperów na czas-po sygnale timera strzelec ostrzeliwuje 5 poperów 
dążąc do przewrócenia możliwie największej ich liczby. 
  Liczy się suma czasu , w którym strzelec oddał wszystkie  



  5 strzałów plus 10 sekund karnych za każdy nieprzewrócony poper. Im mniejsza suma, tym wyższa    
  lokata. 
   
 
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności 
zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują 
ochronniki słuchu i  okulary ochronne oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w 
jaskrawym kolorze. 
 
 

6. Uczestnictwo w zawodach mogą brać udział seniorzy: 

  - członkowie Elbląskiego Zrzeszenia Strzeleckiego 
  - zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
 Organizator nie zapewnia broni ani amunicji. 
 

7. Klasyfikacja Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w 

poszczególnych konkurencjach. Najpierw zawodnik oddaje 3 strzały próbne, a potem 10 kolejnych 
strzałów i z tych w sumie 13 strzałów ocenianych będzie 10 najlepszych. O zajętym miejscu będzie 
decydowała suma zdobytych punktów w każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby 
punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, 
następnie większa liczba punktów w  seriach 10 strzałowych  zaczynając od serii końcowej  i na 
końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego. 
Członkowie Elbląskiego Zrzeszenia Strzeleckiego będą dodatkowo klasyfikowani w rocznym 
zestawieniu klubowym na zakończenie sezonu 2022. 
 

8. Nagrody Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych konkurencjach będą przyznawane 

medale (złoty-pierwsze miejsce, srebrny-drugie miejsce, brązowy-trzecie miejsce) oraz dyplomy za 
zajęcie pierwszych 6-ciu miejsc. 
 

9. Zgłoszenia Zgłoszenia-w dniu zawodów do godziny 11:00. 

 

10. Opłaty 10 zł od konkurencji. 

11.Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników. 

12.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów. 

13.W trakcie zawodów odbędzie się spotkanie kolekcjonerów. 

 
 
 


