
Regulamin zawodów strzeleckich 

 Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie 

   

1. Cel zawodów: propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych - 

rozwój strzelectwa sportowego na terenie Iławy, Susza i okolic  

2. Organizator Zawodów: Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie, www.kstig.pl, 

Kierownik zawodów:  Grzegorz Jadanowski  

3. Termin i miejsce zawodów: 23 październik 2022 r. o godzinie 10:30 na strzelnicy 

„Leśna”  w Iławie.   

4. Zasady uczestnictwa: W zawodach mogą uczestniczyć: grupa powszechna, 

klubowicze SKS TIG oraz osoby posiadające licencję zawodniczą PZSS. Wymagane własne  

ochronniki słuchu i oczu - bezwzględnie obowiązujące. Broń i amunicja własna lub klubowa. 

Maksymalna liczba strzelających – 40 osób. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty 

w wysokości 20zł za każdą konkurencję, w przypadku chęci skorzystania z broni i amunicji 

klubowej dodatków 30zł za każdą konkurencję na konto klubu: 82 1240 1604 1111 0010 

6329 4058, Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Smolki 6b, 14-200 Iława, tytułem: „Zawody 

TIG – Iława,  Imię  i Nazwisko” i przesłanie potwierdzenia wpłaty na e-mail: klub@kstig.pl 

Rejestracja uczestników drogą e-mail: klub@kstig.pl.  .   

5. Zasady punktacji:   klasyfikacja: W zawodach prowadzona jest klasyfikacja 

indywidualna. W przypadku jednakowej ilości punktów w konkurencjach ostatecznie 

decyduje odległość od środka tarczy najbliższej przestrzeliny.    

6. Konkurencje:  

 

I.  Strzelba -  5 strzałów do celów metalowych na czas, strzelba załadowana,  

             (za nietrafiony cel doliczone 5 sek. kary) 

II. Strzelba -  3 strzały do celu metalowego na czas na odległość 25m, strzelba  

             załadowana, (za nietrafiony cel doliczone 5 sek. kary) 

III. Karabin centralnego zapłonu 3 strzały do celu metalowego odległość 100m,  na czas, 

             (za nietrafiony cel doliczone 5 sek. kary) 

IV. Karabin sportowy 5x2, 50m otwarte przyrządy celownicze, czas 3 minuty 

V. „Czarny okrąg na bojowo” Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu PCZ-10   

10 strzałów do  tarczy TS-2 obejmujący czarne koła tarczy, odległość 25m, strzelamy 

tylko do kręgów oznaczonych kolorem czarnym, czas 1 min. bez strzałów próbnych, 

przestrzeliny poza czarnym środkiem nie są zliczane  
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-postawa – stojąca z wolnej ręku lub oburącz .Max. ilość punktów 100 

VI.  „Czarny okrąg na sportowo” Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu  PSP-10 

10 strzałów do tarczy TS-2 odległość 25m, strzelamy tylko do kręgów oznaczonych 

kolorem czarnym, czas 1 min. bez strzałów próbnych 

-postawa – stojąca z wolnej ręku lub oburącz. Max. ilość punktów 100, przestrzeliny 

poza czarnym środkiem nie są zliczane 

VII.  „ Zakładnik na bojowo” Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu  PCZ-10 

10 strzałów do tarczy „Z zakładnikiem” , odległość 25m, bez strzałów próbnych , 

postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz, przestrzeliny w obrysie zakładnika nie będą 

zaliczane, czas 1 min. 

VIII. „ Zakładnik na sportowo”  Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu PSP-10 

10 strzałów do tarczy „Z zakładnikiem” , odległość 25m, bez strzałów próbnych , 

postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz, przestrzeliny w obrysie zakładnika nie będą 

zaliczane   , czas 1 min. 

 

 

 

 

7. Nagrody: dyplomy za miejsca I-III  

8. Koszty uczestnictwa: koszty przejazdu, pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie)  na 

zawodach oraz startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy.  

9. Sprawy różne: 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 200 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium 

podlega zwrotowi.  

  

Kierownik zawodów  

Grzegorz Jadanowski  


