
  

  

  

  

  

Regulamin   zawodów strzeleckich „Czerwcowa potyczka strzelecka” 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- http://wanadolsztyn.pl, kierownik zawodów 

Wysocki Jarosław 502 033 930 i e-mail jaroslaw.yaro.wysocki@gmail.com. 

  



3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW    

18.06.2022 w godzinach 09.00-15.00, zawody odbędą się w Olsztynie al. Wojska Polskiego 51  

  

PROGRAM ZAWODÓW  

 rozpoczęcie zawodów - 09:00, zgłoszenia zawodników do godz. 10.00 

 omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 09:10 

 rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 09:20 

 

Zostaną rozegrane 3 konkurencje strzeleckie umożliwiające uzyskanie 5 osobo startów do licencji 

zawodniczej. 

 

Konkurencje skrócone:    

1. karabin sportowy Ksp - 10 - z otwartymi mechanicznymi lub przeziernikowymi przyrządami 

celowniczymi - strzały próbne w czasie 5 minuty + strzały oceniane 10 strzałów (4x5strzałów) w 

czasie 10 minut w postawie leżącej z podpórką, odległość 50 m, cel tarcza olimpijska. 

2. pistolet sportowy Psp - 10 – max 5 strzałów próbnych + 10 ocenianych, odległość 25m, cel: 

tarcza TS2, czas konkurencji 3 minuty strzały próbne + 10 minut strzały oceniane.  

3. 3MIX Kcz + Pcz + SG – Kcz 12 szt amunicji + Pcz 8 szt amunicji + 4 szt SG, odległość Kcz 50m, 

Pcz 25m, SG ~12m cel: tarcze TS2, NT 23P oraz 5 celi metalowych (śrut max 28gr). W 

konkurencji liczone są punkty oraz czas. 

No osi 50 m ustawiamy 4 tarcze strzeleckie. Naprzemiennie pierścieniówka TS i żołnierz NT 

23P oraz 5 celi metalowych. Na stoliku w odległości 50 m od tarcz leży Kcz i 2 magazynki po 6 

szt. amunicji.  

W odległości 25 m od tarcz ustawione są stoliki na których leżą po lewej stronie osi Pcz i 2 

magazynki załadowane po 4 szt. Amunicji, po prawej stronie osi SG oraz 5 sztuk amunicji.  

 

Na sygnał sędziego zawodnik na stanowisku karabinowym podpina pierwszy magazynek i 

oddaje po 3 strzały do dwóch tarcz. Kolejność dowolna. Następnie podpina drugi magazynek i 

oddaje po 3 strzały do dwóch kolejnych tarcz. Broń po odpięciu magazynka pozostawiamy na 

stanowisku. 

 

Zawodnik podbiega do stanowiska pistoletowego. Podpina magazynek i oddaje po 2 strzały do 

dwóch tarcz następnie podpina drugi magazynek i oddaje po 2 strzały do dwóch kolejnych 



tarcz następnie biegnie do stanowiska SG, ładuje 5 sztuk amunicji i oddaje strzały w kierunku 

metalowych celów.  

Zakończenie konkurencji odpięty magazynek w Kcz, Pcz, rozładowana SG oraz sygnalizujemy 

poprzez podniesienie ręki w górę. Sędzia zatrzymuje czas timera. 

 

W każdej tarczy winny znaleźć się maksymalnie 5 strzałów. W przypadku pomyłki i oddania 

większej ilości strzałów do danej tarczy odliczane są punkty z najlepszych przestrzelin. 

Niestrącanie metalowego celu kara 10 punktów. 

 

Wygrywa zawodnik z największą liczbą punktów oraz najmniejszym czasem. Maksymalna 

liczba punktów do zdobycia – 200. W przypadku zawodników o tej samej liczbie punktów, o 

wyższym miejscu decyduje krótszy czas zawodnika (tu na pewno jeszcze będzie modyfikacja). 

 

Zawodnik strzela z pozycji strzeleckiej stojącej. Dopuszcza się mechaniczne przyrządy 

celownicze oraz kolimatory. Zabrania się stosowania lunet i powiększalników. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 Warunkiem uczestnictwa jest opłata startowego w wysokości: 

3MIX 50 zł  

Psp i Ksp po 25 zł od konkurencji 

Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę.  

 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).  

 

Zasady punktacji, klasyfikacja: 

 O miejscu w rezultatach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego 

oraz w konkurencji MIX dodatkowo czas. 

 W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. W przypadku równej ilości punktów 

o miejscu decyduje większa liczba centralnych 10 oraz czas w konkurencji 3MIX, następnie 

ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd. Niestrącanie celu 

metalowego SG - 10 punktów karnych. 

 W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego 

strzelał dany zawodnik. 

 



Uwaga: we wszystkich konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. 

 

NAGRODY   

 za miejsca I-III – dyplomy. 

 

SPRAWY RÓŻNE:  

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

 nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa spowoduje natychmiastową dyskwalifikację 

zawodnika lub wydalenie ze strzelnicy widza, który naruszył zasady.  

 sędziwie nie dostają wynagrodzeń za swoją pracę w związku z tym mają prawo nieodpłatnego 

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 po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona 

opłata w wysokości 400,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.   


