
 

REGULAMIN 

42. Zawodów Strzeleckich KS SNAJPER w Mrągowie 
Marcinkowo - 29.05.2022 

 
1. Cel   zawodów: 

Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

Rywalizacja sportowa, podnoszenie poziomu umiejętności strzeleckich. 

Propagowanie wiedzy na temat kultury posiadania broni, wymiana doświadczeń. 

Integracja środowiska strzeleckiego, 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, 29.05.2022 r. godz. 9.00 – ok. 15.00 (zależnie od liczby uczestników) 

Otwarcie biura zawodów i zapisy od godz. 9.00 do 11.00, (otwarcie zawodów o godz. 10.00) 

 

4.  Miejsce 
Strzelnica KS SNAJPER w Marcinkowie k/Mrągowa. 

Lokalizacja wjazdu na strzelnicę: DK16 82 53.856841, 21.253792 

 

5. Program zawodów 
 1) 10m Strzelba - SG-5  „GWIAZDA” na czas ( śrut do 28 g) 

 2) 10m Strzelba – SG-5  „POPERY” na czas ( śrut do 28 g) 

3) 25m Pistolet Psp-10, (postawa stojąc - dopuszczone trzymanie oburącz) 

4) 15 m Pistolet Pcz- „SZYBKI”  – cele metalowe: „plate rack” i „drzewko” -  na czas (dwa 

magazynki) 

5) 50m Karabin Ksp-10, „KLASYK” (leżąc, z podpórki, otwarte przyrządy celownicze) 

6) 50m Karabin Ksp-10 „JUNIOR” (rocznik 2007 i młodsi, ) 

7) 50m Karabin Ksp-10 „PRZEZIERNIK” (leżąc z podpórki, przyrządy mechaniczne) 

8) 300m Kcz-20 “SNAJPER - Know your limit” (strzelanie do gongów) 

 

6. Uczestnictwo 
Zawody mają charakter otwarty, popularyzatorski co oznacza, że do zawodów mogą być 

dopuszczone osoby nie posiadające licencji zawodniczej lub patentu strzeleckiego. 

W konkurencji Karabin Ksp-10 wyodrębniona będzie kategoria JUNIOR (dzieci i młodzież do 

15 roku życia) – zwolniona z opłaty startowej. 

Osoby niepełnoletnie przebywają na strzelnicy i uczestniczą w zawodach pod bezpośrednią 

opieką dorosłego opiekuna. 

 

7. Punktacja 
Tylko indywidualna, każda konkurencja liczona oddzielnie. 

 

8. Nagrody 
We wszystkich konkurencjach, za miejsca I-III przyznawane są medale, za miejsca I-VI 

dyplomy, a dodatkowo w kategorii SNAJPER JUNIOR wszyscy uczestnicy otrzymują 

dyplomy. 

 

9. Zgłoszenia 
Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów od godz. 9.00 do 11.00 na strzelnicy, w biurze zawodów. 



10. Koszty uczestnictwa 
- konkurencja Ksp - 10 „SNAJPER JUNIOR” (rocznik 2007 i młodsi) – bezpłatnie; 

- broń/amunicja własna – 30,- zł za konkurencję;    

- broń/amunicja klubowa 40,- zł/za konkurencje SG; oraz 45,- zł Ksp i Psp, 

- w konkurencjach: 

- Pcz- „SZYBKI”, 

- Karabin Ksp-10 „PRZEZIERNIK” 

- Kcz-20 „SNAJPER - Know your limit” – 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. 

Obowiązkowe indywidualne środki ochrony wzroku i słuchu, 

Osoby niepełnoletnie przebywają na strzelnicy i uczestniczą w zawodach pod bezpośrednią 

opieką dorosłego opiekuna. 

Uczestnik może startować w jednej, kilku lub wszystkich konkurencjach. 

W ramch opłaty startowej organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

 

Opis konkurencji 42. Zawodów KS SNAJPER w Mrągowie – 29.05.2022 r. 

 

1. Strzelba gładkolufowa SG-5 „GWIAZDA” (śrut do 28g) - 5 celów metalowych, które po trafieniu, 

wykonują ruch wahadłowy lub obrotowy. Postawa stojąca, strzelba rozładowana, z otwartą komorą. 

Naboje: w ładownicy, kieszeni lub na stole. Na sygnał timera zawodnik ładuje maksymalnie 5  naboi i 

wykonuje strzały w dowolnej kolejności do 5 celów metalowych umieszczonych na „gwieździe”. 

Wynikiem jest czas strzelania wraz z karami: za każdy niestrącony cel - MISS + 10 sek. Dystans 

10 m. 

 

2. Strzelba gładkolufowa SG-5 „POPERY” (śrut do 28g) – 5 nieruchomych celów metalowych, 

dystans 10-15m. Cele po trafieniu przewracają się. Postawa stojąca, strzelba rozładowana, z otwartą 

komorą, naboje: w ładownicy, kieszeni lub na stole. Na sygnał timera zawodnik ładuje maksymalnie 5  

naboi i wykonuje strzały w dowolnej kolejności do 5 celów metalowych. Wynikiem jest czas 

strzelania wraz z karami: za każdy nieprzewrócony cel - MISS + 10 sek. 

 

3. Pistolet Psp – 10 sportowy bocznego zapłonu, ilość strzałów 3+10, dyst 25 m. 

Postawa strzelecka stojąca, dozwolone trzymanie oburącz, po trzech strzałach zawodnicy udają się do 

tarcz, a następnie wykonują pozostałe dziesięć strzałów w czasie do 5 minut. 

Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień. Tarcza Ts-4. 

 

4. Pistolet Pcz - „SZYBKI” cele  metalowe: („plate rack” oraz „drzewko”), dyst. 10-15 m. 

Postawa strzelecka stojąca, broń rozładowana, w kaburze lub na stole, dwa magazynki: w ładownicy 

lub na stole. Pierwszy magazynek zawiera 5, a drugi dowolną liczbę naboi. Zawodnik na sygnał timera 

ładuje broń i oddaje strzały do 6 celów („plate rack”), w trakcie konkurencji dokonując wymiany 

magazynka. Następnie strzela do 6 celów metalowych umieszczonych na „drzewku”.  Zawodnik 

kończy strzelanie, gdy trafi wszystkie cele lub wystrzela wszystkie naboje. 

UWAGA. Pierwszym kryterium klasyfikacji jest ilość trafień, a drugim – w przypadku 

jednakowej liczby trafień – czas wykonania strzelania. 

 

5. Karabin Ksp -10 „KLASYK” sportowy bocznego zapłonu, ilość strzałów 3+10, dystans 50 m. 

Postawa strzelecka leżąca z podpórką, po trzech strzałach zawodnicy udają się do tarcz, a następnie 

wykonują pozostałe dziesięć strzałów w czasie do 5 minut. Tarcza Ts-4. 

Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień. Obowiązują otwarte przyrządy celownicze i  

ładowanie pojedynczym nabojem.  



6. Karabin Ksp – 10 „SNAJPER JUNIOR”, ilość strzałów 3+10, dystans 50 m. 

Kategoria dla dziewcząt i chłopców do 15 lat. (rocznik 2007 i młodsi) 

Postawa strzelecka leżąca z podpórką, po trzech strzałach zawodnicy udają się do tarcz, a następnie 

wykonują pozostałe dziesięć strzałów w czasie do 5 minut. Tarcza Ts-4. 

Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień. Obowiązują otwarte przyrządy celownicze i  

ładowanie pojedynczym nabojem. 

 

7. Karabin Ksp-10 „PRZEZIERNIK”, dowolna ilość strzałów próbnych do jednej tarczy w czasie do 

3 min oraz 10 ocenianych (do dwóch tarcz - po 5 strzałów) w czasie do 5 minut, dystans 50m. Postawa 

strzelecka leżąca z podpórką. Tarcza karabinowa. 

Obowiązują mechaniczne przyrządy celownicze i  ładowanie pojedynczym nabojem.  

 

8. Karabin Kcz – 20 „Snajper - Know your limit" - Karabin centralnego zapłonu z dowolnymi 

przyrządami celowniczymi (optyczne / mechaniczne), ilość strzałów max. 20, dystans 300m. Postawa 

strzelecka leżąca z dowolnymi, nie połączonymi ze sobą podporami przednią i tylną. 

Zawodnicy strzelają pojedynczo.  

Po komendzie sędziego zawodnik strzela po 5 razy do czterech, kolejno ustawionych od największego 

do najmniejszego, reaktywnych okrągłych celów metalowych o średnicy odpowiednio: 20 cm – 1 pkt, 

15 cm – 5 pkt, 10 cm – 10 pkt i 5 cm – 20 pkt.  

Strzelanie rozpoczyna się od celu największego i przebiega w kolejności od lewej strony do prawej. 

Znając swoje umiejętności strzelec sam decyduje, na którym celu (i na którym strzale) zakończyć 

konkurencję, gdyż pierwszy strzał chybiony powoduje zupełne wyzerowanie wyniku i anulowanie 

wszystkich dotychczas zgromadzonych punktów. 
Czas przygotowawczy i czas strzelania łącznie: max. 10 minut. 

O końcowej klasyfikacji rozstrzyga liczba zdobytych punktów. 

 

 

Z poważaniem 

 

ORGANIZATOR 

KS SNAJPER MRĄGOWO 


