
Organizator: Warmiński Klub Strzelecki "10" 

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet. 

Termin zawodów: 28 sierpnia 2022 r. 

Miejsce : Mątki /k. Jonkowa 
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Olsztyn, 10 sierpnia 2022 



 

1. Cel zawodów: 

 wyłonienie najlepszych zawodników w regionie w strzelaniu z broni sportowej, 

 doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji sportowej oraz wymiana 

doświadczeń pomiędzy klubami i zawodnikami w zakresie rozwijania strzelectwa i sprawności 

fizycznej, 

 rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur, 

 propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych. 

2. Organizator zawodów 

Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie i 

Warmiński Klub Strzelecki "10" ul. Pieniężnego 18, 10-003 Olsztyn https://wks10.pl 

Kierownik zawodów: Artur Grzybek e-mail: skibort@wp.pl 

3. Termin i miejsce zawodów. 

przyjazd i rozpoczęcie: 28 sierpnia 2022 r. godz. 9:00 

rozegranie i zakończenie zawodów w dniu 28 sierpnia 2022 r . 

strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” w Olsztynie, miejscowość Mątki - mapa 

dojazdu znajduje się na stronie w/w klubu https://wks10.pl 

współrzędne GPS: 55°49’54.4N 20°21’25.5E 

4. Program zawodów – konkurencje (Open). 

Harmonogram strzelań: 

8.30 – Odprawa Sędziów; 

9.00 - otwarcie Zawodów; 

9.15 – rozpoczęcie strzelań konkurencji Psp-20, Pcz-20, Ksp-30; 

11.30 – 12.00 – przerwa na posiłek 

12.00-14.30 kontynuacja strzelań 

ok. 15.00-16.00- wręczenie pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz zakończenie 

zawodów. 

Harmonogram może ulec zmianom w zależności od ilości uczestników i tempa przeprowadzania 

poszczególnych konkurencji. 

 

 

 



Opis konkurencji 

Rozgrywane będą konkurencje: Psp, Pcz, Ksp 

a) Pistolet sportowy Psp-20 /kaliber 22LR/ 

pistolet samopowtarzalny np. Margolin, Cz-122, Walther GSP, IŻ-35 itp. 

cel: tarcza olimpijska TS-4 

odległość: 25 m 

postawa: stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

strzały próbne i czas przygotowawczy: ilość nieograniczona w czasie 5 minut 

strzały oceniane: 20 strz. 

czas na strzały oceniane: 20 minut 

Ilość tarcz ocenianych: 2 (po 10 strz.) 

przyrządy celownicze: mechaniczne otwarte, bez optyki i kolimatorów 

Konkurencja polega na oddaniu z postawy stojącej 20 strzałów ocenianych do tarcz TS-4 z pistoletu lub 

rewolweru o kalibrze .22LR (po 10 do każdej tarczy). 

Przed rozegraniem konkurencji zawodnik dysponuje czasem na przygotowanie się do konkurencji i 

oddanie strzałów próbnych. 

Komendy wydawane są przez sędziego prowadzącego na danej osi strzeleckiej. 

Ewentualne zacięcia broni usuwane są indywidualnie przez zawodników w czasie przewidzianym na 

strzelanie i/lub z pomocą sędziego. 

O szczegółowej organizacji decydują sędziowie osiowi. 

Zasady punktacji konkurencji - przestrzeliny punktowane są zgodnie z wartością określoną na tarczy. 

Jeżeli przestrzelina dotyka linii o wyższej wartości, zalicza się wyższą wartość punktową. Przestrzeliny 

będą kalibrowane kalibromierzem .22LR (5,6 mm). 

 

b/ Pistolet centralnego zapłonu Pcz-20 /kaliber 7.62-11.43/ pistolet samopowtarzalny np. Glock 17, 

Walther P-99, Cz-75, Beretta 92FS, Hammerli 280, Walther GSP, Pardini SP itp. 

cel: tarcza olimpijska TS-4 

odległość: 25 m 

postawa: stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

strzały próbne i czas przygotowawczy: ilość nieograniczona w czasie 5 minut 

strzały oceniane: 20 strz. 

czas na strzały oceniane: 20 minut 

Ilość tarcz ocenianych: 2 (po 10 strz.) 

przyrządy celownicze: mechaniczne otwarte, bez optyki i kolimatorów 



Zasady rozegrania i punktacji konkurencji - analogicznie do konkurencji Psp-20. Przestrzeliny 

będą kalibrowane kalibromierzem, zgodnie z kalibrem z którego strzela zawodnik. 

c/ Karabin sportowy Ksp-30 Trzy postawy (3x10) /kaliber 22LR/ karabin jednostrzałowy np. CM-2, Suhl 

itp. 

cel: tarcza olimpijska do strzelań z karabinu sportowego 

odległość: 50 m 

postawa leżąc z wolnej ręki z podpórką / jedna podpórka nie związana na stałe z karabinem – 

minimalna wysokość 20 cm / lub z wykorzystaniem pasa; 

połączony czas przygotowawczy i strzały próbne 5 min; 

strzały oceniane: 30 strzałów; 

czas na strzały oceniane: 20 minut; 

ilość tarcz ocenianych: 6 po 5 strzałów; 

przyrządy celownicze: mechaniczne zamknięte (przeziernikowe) lub otwarte, bez optyki i 

kolimatorów; 

możliwość stosowania dodatkowego osprzętu strzeleckiego w postaci kurtek, spodni, rękawic 

itp. dopuszczonych przez Regulamin ISSF 2017; 

Przed konkurencją zawodnicy mają osobną tarczę na strzały próbne. 

Konkurencja polega na oddaniu 30 strzałów ocenianych do tarcz w następującej kolejności: 

5 strzałów kolejno do tarcz od 1 do 6. 

 

 

 

 

 

Zasady punktacji konkurencji. 

O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego. 

W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie 

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

Przestrzeliny będą kalibrowane kalibromierzem .22LR (5,6 mm). 

 

5. Uczestnictwo. 

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS. 

Zawodnicy uczestniczą we wszystkich konkurencjach strzelając z broni i amunicji własnej. W przypadku 

braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość skorzystania z broni wskazanej 

przez organizatora za dodatkową opłatą. 



Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). 

Organizator nie zapewnia takich przyrządów. 

Każdy zawodnik przystępujący do konkurencji musi obowiązkowo być wyposażony w ochronniki słuchu i 

okulary ochronne! 

W każdej z konkurencji możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika 

 

6. Klasyfikacja 

W rozgrywanych zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji. 

W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje 

ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności ilość 10,9,8 itd. 

 

7. Nagrody 

Za I miejsce w każdej z konkurencji zawodnicy otrzymają puchary; 

Za miejsca I - III w każdej z konkurencji zawodnicy otrzymają medale; 

Za miejsca I- VI w każdej z konkurencji zawodnicy otrzymają dyplomy. 

 

8. Zgłoszenia 

Zgłoszenia indywidualne/drużynowe należy dokonywać: 

Elektronicznie, w sposób podany na stronie wks10.pl, do dnia 26.08.2022 r. do godz. 22.00. 

Ewentualne pytania kierować na adres: skibort@wp.pl  

W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać: 

imię i nazwisko, 

nazwę klubu sportowego, 

konkurencje w których zawodnik zgłasza udział. 

 

9. Koszty uczestnictwa 

Opłaty startowe: 

Konkurencja Opłata 
Juniorzy, juniorzy młodsi i młodzicy; 

Sędziowie i osoby funkcyjne 

Psp-20 30 zł Zwolnieni 

Pcz-20 30 zł Zwolnieni 

Ksp-30 30 zł Zwolnieni 

 

Pozostałe koszty pobytu / ewentualne noclegi i wyżywienie/ ponoszą uczestnicy zawodów. 

W ramach opłaty startowej – ciepły posiłek na zasadzie cateringu lub grill’a. 

mailto:skibort@wp.pl


Juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy oraz osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów są 

zwolnione z opłat. Funkcje zwolnione z opłat określa Prezes W-MZSS, Kierownik zawodów i Prezes 

WKS10. 

Uiszczenie opłat następuje w drodze wcześniejszego przelewu na konto: 

41 1160 2202 0000 0003 0761 2868 

Warmiński Klub Strzelecki 10 w Olsztynie ul. Pieniężnego 18 10-003 OLSZTYN 

Uwaga! Należy zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu bankowego! 

 

 

 

 

 

10. Sprawy różne 

Organizator zapewnia: 

a) profesjonalną obsługę sędziowską, 

b) doświadczonych instruktorów, 

c) ciepły poczęstunek (catering / grill), 

d) dobrą zabawę 

Wnoszenie odwołań i pozostałe ustalenia: 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu 

zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od 

ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku 

uznania protestu wpłacona opłata podlega zwrotowi. 

Uwaga! W związku z ograniczeniami związanymi z COVID19 należy stosować się do aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

Wymagane są własne: maseczka ochronna, rękawiczki, ochrona słuchu i oczu. 

Ochronniki i okulary klubowe nie będą dostępne. 


