
Regulamin 

"II Strzeleckie zawody seniorów" 
 

1. Cel zawodów: celem zawodów jest: 
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach 

- propagowanie sportów strzeleckich 
- integracja 

- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań 
 

 
2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z 

siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie. Osobą do kontaktowania się w 
sprawie zawodów jest kol. Janusz Kopański tel. 605 744 748, e-mail: ja-kop@wp.pl 

 
3. Termin i miejsce zawodów: zawody odbywają się na strzelnicy dnia 11.06.2022 

od godz. 10:00 

Strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), 
zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na 

strzelnicę. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. 
Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej 

www.ksgarda.pl. 
 

Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz 
posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane 

konkurencje. 
 

4. Program zawodów 
- rozpoczęcie zawodów - 10:00 

- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:05 

- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:15 
Planowane jest rozegranie 8 konkurencji strzeleckich. 

 
a) Strzelec sportowy Psp-10 

Pistolet lub rewolwer sportowy na amunicję 22LR, oddajemy 3 strzały próbne do 
tarczy TS-2 na dystansie 25 m. w czasie 30 sek., 

po ocenie strzałów próbnych oddajemy serię 7 strzałów w czasie 60 sek. 
Ze wszystkich 10 przestrzelin ocenionych zostanie 7 najlepszych. 

- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk 
 

b) Czarny punkt Psp-5 
Pistolet sportowy bocznego zapłonu - strzelania z pistoletu lub rewolweru sportowego 

-  5 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2 (środek). 
-  bez strzałów próbnych 

-  oddajemy 5 strzałów w czasie 60 sek. 

- oceniane przestrzeliny w czarnym krążku. 
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk 

 
 

b) Strzelec bojowy Pcz-10 
Pistolet lub rewolwer sportowy na amunicję centralnego zapłonu o kalibrze max .45 



AUTO, do tarczy TS-2 na dystansie 25 m. w czasie 30 sek. 

-oddajemy 3 strzały próbne., 
- po ocenie strzałów próbnych oddajemy serię 7 strzałów w czasie 60 sek. 

- ze wszystkich 10 przestrzelin ocenionych zostanie 7 najlepszych. 
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk 

 
e) Karabin szturmowy Kcz-5 

Strzelamy z karabinu wojskowego (subkarabin), półautomatycznego zasilanego 
amunicją pośrednią z mechanicznymi przyrządami celowniczymi do tarczy TS-2 na 

dystansie 25 m. w postawie stojącej. 
- oddajemy 3 strzały próbne w czasie 30 sek. 

- po ocenie przestrzelin oddajemy 5 strzałów ocenianych w czasie 90 sek., 
-ze wszystkich 8 przestrzelin ocenionych zostanie 5 najlepszych. 

Dopuszczone jest użycie lunet obserwacyjnych 
 

f) Karabin sportowy Ksp-5 

Strzelamy z karabinu bocznego sportowego (bocznego zapłonu), zasilanego amunicją 
22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi do tarczy TS-1 na dystansie 25 m. 

w postawie stojącej. 
- oddajemy 3 strzały próbne w czasie 30 sek. 

- po ocenie przestrzelin oddajemy 5 strzałów ocenianych w czasie 90 sek., 
- ze wszystkich 8 przestrzelin ocenionych zostanie 5 najlepszych. 

Dopuszczone jest użycie lunet obserwacyjnych 
 

c) Strzelec dynamiczny 
Pistolet lub rewolwer sportowy na amunicję centralnego zapłonu o kalibrze max .45 

AUTO, 
po komendzie START oddajemy 5 strzałów (bez próbnych) do tarczy IPSC w czasie 30 

sek., 
Za każde trafienie A - 10 pkt, C - 5 pkt, D - 2 pkt. 

- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk 

 
g) Szybki śrut 

Strzelba gładkolufowa manualna (bok, dubeltówka, "pompka"). Do ostrzelania mamy 
5 celi metalowych na czas. 

Za każdy nietrafiony cel doliczone będzie 5 sek. karnych, 
dopuszczony maksymalny śrut to 28 gram w ilości 5 szt. 

 
h) Rzutki 

Strzelba gładkolufowa manualna (bok, dubeltówka, "pompka"). 
Do ostrzelania mamy 5 pomarańczowych celi (rzutek) umieszczonych w różnych 

odległościach na czas. 
- za każdy nietrafiony cel doliczone będzie 5 sek. karnych, 

- dopuszczony maksymalny śrut to 28 gram w ilości 5 szt. 
 

 

5. Uczestnictwo w zawodach 
5.1. W zawodach mogą brać udział seniorzy w wieku 60+: 

- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA 
- zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

- osoby posiadające broń do celów sportowych, kolekcjonerskich lub łowieckich 
- sympatycy sportów strzeleckich 



5.2. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy 

regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS 
GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w 

postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej.  
5.3 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub 

"Gość" oraz innych niezbędnych danych nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a 
uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne. 

5.4. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość 
skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie 

rejestracji. 
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności 

od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 
rozgrywanych konkurencji. Ochronniki słuchu i okulary ochronne zawodnicy 

przygotowują we własnym zakresie. Broń odkładana na stanowisku musi być 
zaopatrzona we wskaźnik bezpieczeństwa o jaskrawym kolorze w komorze nabojowej. 

 

6. Odpłatność za zawody 
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na 

stronie https://rejestracja.ksgarda.org 
 

7. Klasyfikacja na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w 
poszczególnych konkurencjach. O zajętym miejscu będzie decydowała suma 

zdobytych punktów w ocenianych seriach 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, zaczynając od 
serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego. 

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

przyznawane dyplomy oraz drobne upominki. 
 

9. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę 

www.rejestracja.ksgarda.org 
 

10. Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej 
konkurencji. 

 
11. Uwagi 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów. 


