
Strzelecki Klub Sportowy 

ŻUŁAWY BRANIEWO 

Zawody Strzeleckie – Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2022 

Regulamin zawodów 

 

1. CELE ZAWODÓW  

a) integracja środowiska strzeleckiego, 

b) popularyzacja strzelectwa sportowego, 

c) doskonalenie umiejętności strzeleckich uczestników Zawodów, 

d) wyłonienie najlepszych strzelców spośród uczestników Zawodów, 

 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Strzelecki Klub Sportowy ŻUŁAWY Braniewo 

Pl. Piłsudskiego 10/15 

14-500 Braniewo 

Kierownik Zawodów: Łukasz Przybyłowski (Tel. 722 091 647) 

e-mail: strzelectwo.zulawy@poczta.fm 

www.eks.iq.pl 

 

3.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

Zawody odbędą się w dniu 02.10.2022 r. godzina 10:00 na Strzelnicy Myśliwskiej  

w Gołąbkach k. Pasłęka. Szczegółowa lokalizacja strzelnicy po wpisaniu w MAPY GOOGLE 

„Strzelnica Gołąbki” lub pod linkiem: 

https://www.google.com/maps/place/Strzelnica+Go%C5%82%C4%85bki/@54.0661635,19.7030284,

17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x46e2ba9f13f7aaf3:0xd7cbb8f08441fde2!2zU3RyemVsbmljYSBHb8

WCxIVia2k!8m2!3d54.0661635!4d19.7052172!3m4!1s0x46e2ba9f13f7aaf3:0xd7cbb8f08441fde2!8m

2!3d54.0661635!4d19.7052172?hl=pl-PL 

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19 organizator zastrzega prawo do 

odwołania zawodów. Informacja o odwołaniu będzie umieszczona na stronie internetowej: 

www.eks.iq.pl 

http://www.eks.iq.pl/
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4. PROGRAM ZAWODÓW 

W trakcie zawodów będą rozegrane następujące konkurencje: 

1. Pistolet sportowy Psp – 25m, jedna seria po 10 strzałów  

2. Pistolet centralnego zapłonu Pcz – 25 m, jedna seria 10 strzałów 

3. Karabin dowolny Kdw – 50 m, jedna seria po 10 strzałów  

4. Strzelba gładkolufowa: 5 popperów na czas. 

 

5. UCZESTNICTWO 

Niniejsze zawody są przeznaczone dla osób posiadających ważną licencję zawodniczą PZSS bez 

podziału na kategorie wagowe czy wiekowe oraz bez wyszczególniania żadnych dodatkowych grup 

zawodników. Kobiety i mężczyźni startują wspólnie. Wieku uczestników się nie ogranicza, jednakże 

osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zawodach pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

  

6. PUNKTACJA 

Punktacja indywidualna. Każda konkurencja będzie klasyfikowana niezależnie. 

 

7. NAGRODY  

Dla zawodników, którzy zajmą miejsca od I do III medale, od IV do VI dyplomy.  

 

8. ZGŁOSZENIA 

W dniu zawodów 02.10.2022 r. w Biurze Zawodów do godziny do 11:00  

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Startowe w wysokości 15 zł od konkurencji. 

 

10.  SPRAWY RÓŻNE.  

a) Wszyscy uczestnicy Zawodów są zobowiązani zapoznać się z regulaminem i ten fakt 

potwierdzić w Książce Ewidencyjnej Strzelnicy. 



b) Pomimo braku ograniczeń wiekowych organizator zastrzega prawo do niedopuszczenia 

zawodnika do zawodów, który z uwagi na warunki fizyczne nie daje rękojmi bezpiecznego 

posługiwania się bronią. Decyzję podejmuje sędzia strzelań. Od decyzji Sędziego Strzelań 

można się odwołać do Sędziego Głównego Zawodów i jego decyzja jest ostateczna.  

c) Przy konkurencjach Pistolet Sportowy i Pistolet Centralnego Zapłonu dopuszcza się 

strzelanie dwiema rękami.  

d) Konkurencję Karabin dowolny strzelamy z postawy leżącej. Dopuszczalna jedna podpórka. 

e) Przed rozegraniem konkurencji przewidziany jest czas (3 minuty) na strzały próbne.  

Ilość strzałów próbnych dowolna przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa po 5 sztuk na 

magazynek.  

f) Konkurencja Strzelba – Dopuszczona broń – strzelba powtarzalna, dubeltówka lub Bock. 

Rozpoczęcie na sygnał timera. Za brak trafienia poppera do czasu doliczone będzie  

5 s karnych.  

g) Organizator nie zapewnia borni oraz amunicji. 

h) W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS – CoV – 2 

organizator zastrzega prawo odwołania zawodów. O odwołaniu zawodów informacja będzie 

umieszczona na stronie www.eks.iq.pl 


