
 

REGULAMIN 
GREAT COUNTRY 

46. Zawodów Strzeleckich KS SNAJPER w Mrągowie 
Marcinkowo – 29-30.10.2022. 

 
1. Cel   zawodów: 

Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

Rywalizacja sportowa, podnoszenie poziomu umiejętności strzeleckich. 

Propagowanie wiedzy na temat kultury posiadania broni, wymiana doświadczeń. 

Integracja środowiska strzeleckiego, współpraca między klubami. 

 

2. Organizator 
Klub Strzelecki SNAJPER w Mrągowie, ul. Kopernika 2 C, 11-700 Mrągowo 

e-mail: kssnajper@wp.pl ;  Kierownik Zawodów: Janusz KOWALSKI  tel.  601 659 299 

Strzelectwo Sportowe Mrągowo Paweł JAKUBOWSKI  tel. 695 442 060 

e-mail: strzelectwomragowo@gmail.com  

 

3. Termin 
Sobota-Niedziela, 29-30.10.2022 r. godz. 9.00 – ok. 16.00 

Otwarcie biura zawodów i zapisy od godz. 9.00 do 11.00, (otwarcie zawodów o godz. 10.00) 

 

4.  Miejsce 
Strzelnica w Marcinkowie k/Mrągowa. 

Lokalizacja wjazdu na strzelnicę: DK16 82 53.856841, 21.253792 

 

5. Program zawodów 

Sobota 29.10.2022. 

Oś 300m 

1) 50m Karabin sportowy 10 JUNIOR (rocznik 2007 i młodsi, TS-4) 

2) 50m Karabin sportowy 10 MUCHA (leżąc, z podpórki, otwarte przyrządy celownicze) 

3) 50m Karabin sportowy 10 PRZEZIERNIK (leżąc z podpórki, przyrządy mechaniczne) 

Oś 200 m 

4) 10m Strzelba - SG-5  GWIAZDA - na czas ( śrut do 28 g) 

5) 10m Strzelba – SG-5 POPPER - na czas ( śrut do 28 g) 

6) 25m Pistolet sportowy 10 (stojąc, dozwolone trzymanie oburącz, tarcza TS-4) 

7) 25m Pistolet centralnego zapłonu 10 (stojąc, dozwolone trzymanie oburącz, tarcza TS-4) 

Oś 25 m 

8) IPSC Pistolet HG 

9) IPSC Karabin PCC 

 

Niedziela 30.10.2022. 

Oś 300m 

10) 100m Karabin sportowy 10 MINI-SNAJPER (.22LR, dowolne przyrządy celownicze) 

11) 100m Karabin centralnego zapłonu 10 SNAJPER (dowolne przyrządy celownicze) 

Oś 200m 

12) 2GUN = Strzelba GWIAZDA + Pistolet centralnego zapłonu PLATE RACK (na czas) 

13) 10-25m Pistolet sportowy 10 BLACHY (na czas) 

Oś 25 m 

14) IPSC Pistolet HG 

15) IPSC Karabin PCC 
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6. Uczestnictwo 
Zawody mają charakter otwarty,  popularyzatorski co oznacza, że do niektórych konkurencji 

mogą być dopuszczone osoby nie posiadające licencji zawodniczej lub patentu strzeleckiego. 

W konkurencji Karabin Ksp-10 wyodrębniona będzie kategoria JUNIOR (dzieci i młodzież do 

15 roku życia) – zwolniona z opłaty startowej. 

Osoby niepełnoletnie przebywają na strzelnicy i uczestniczą w zawodach pod bezpośrednią 

opieką dorosłego opiekuna. 

Do konkurencji IPSC dopuszczone są osoby z licencjami sportowymi. 

 

7. Punktacja 
Tylko indywidualna, każda konkurencja liczona oddzielnie. 

 

8. Nagrody 
We wszystkich konkurencjach, za miejsca I-III przyznawane są medale, za miejsca I-VI 

dyplomy, w kategorii JUNIOR wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy. W IPSC w każdej 

otwartej klasie sprzętowej i kategorii zostaną wręczone medale ligowe. 

 

9. Zgłoszenia 
Zgłoszenia poprzez formularz Google: https://forms.gle/7c3FqhrgHix2reiM6 do 26.10.2022r., 

osobiste w dniu zawodów od godz. 9.00 do 11.00 na strzelnicy, w biurze zawodów do 

wyczerpania wolnych miejsc. 

 

10. Koszty uczestnictwa 
50m Karabin sportowy 10 JUNIOR    bezpłatnie 

50m Karabin sportowy 10 MUCHA    30,-/40,-zł 

50m Karabin sportowy 10 PRZEZIERNIK   30,-zł (broń i amunicja własna) 

10m Strzelba - SG-5  GWIAZDA    30,-/40,-zł 

10m Strzelba – SG-5 POPPER    30,-/40,-zł 

25m Pistolet sportowy 10  (3+10)   30,-/45,-zł 

25m Pistolet centralnego zapłonu 10 (3+10)  30,-/55,-zł   

100m Karabin sportowy 10 MINI-SNAJPER  30,-zł (broń i amunicja własna) 

100m Karabin centralnego zapłonu 10 SNAJPER 30,-zł (broń i amunicja własna) 

2GUN = GWIAZDA + Pcz PLATE RACK  30,-zł (broń i amunicja własna) 

10-25m Pistolet sportowy 10 BLACHY   30,-/40,- zł 

IPSC Pistolet  230,- do 26.10.2022 lub 300,- po terminie (junior 50% zniżki) 

IPSC Karabinek  230,- do 26.10.2022 lub 300,- po terminie (junior 50% zniżki) 

 

Płatność przelewem na konto klubu należy dokonać w terminie do 26.10.2022 r. 
Bank PEKAO 
92 1240 1617 1111 0011 1803 8417 
W tytule wpłaty: Imię NAZWISKO, nazwy konkurencji 

Możliwość płatności kartą na miejscu. 

W przypadku rezygnacji uczestnika koszt wpisowego nie podlega zwrotowi i może zostać 

przekazany na innego zawodnika lub staje się darowizną na rzecz klubu. 

11. Sprawy różne 
Instruktaż bezpieczeństwa będzie udzielony w czasie otwarcia zawodów o godz. 10.00. 

Osoby nie posiadające własnej broni/amunicji mogą korzystać z broni/amunicji organizatora w 

wybranych konkurencjach. 

Obowiązkowe indywidualne środki ochrony wzroku i słuchu. 

Osoby niepełnoletnie przebywają na strzelnicy i uczestniczą w zawodach pod bezpośrednią 

opieką dorosłego opiekuna. 

Uczestnik może startować w jednej, kilku lub wszystkich konkurencjach. 

W ramch opłaty startowej organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

https://forms.gle/7c3FqhrgHix2reiM6


Opis konkurencji 46. Zawodów KS SNAJPER w Mrągowie – 29-30.10.2022 r. 

 

Konkurencje dynamiczne IPSC: 

Wg przepisów IPSC: 

https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/pistolet_ipsc-pl-2019.pdf 

Ilość strzałów ocenianych 228/konkurencję. 

12 torów/konkurencję (tory identyczne w obu konkurencjach) 

Zawodnik startuje w jednym z dwóch dni (do wyboru) 

 

 

Konkurencje statyczne. 

1. 50m Karabin sportowy Ksp 10  JUNIOR, ilość strzałów 3+10. 

Kategoria dla dziewcząt i chłopców do 15 lat. (rocznik 2007 i młodsi) 

Postawa strzelecka leżąca z podpórką, po trzech strzałach zawodnicy udają się do tarcz, a następnie 

wykonują pozostałe dziesięć strzałów w czasie do 5 minut. Tarcza TS-4. 

Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień. Obowiązują otwarte przyrządy celownicze i  

ładowanie pojedynczym nabojem. 

Konkurencja rozgrywana w sobotę. 

 

2. 50m Karabin sportowy Ksp 10 MUCHA  bocznego zapłonu, ilość strzałów 3+10. 

Postawa strzelecka leżąca z podpórką, po trzech strzałach zawodnicy udają się do tarcz, a następnie 

wykonują pozostałe dziesięć strzałów w czasie do 5 minut. Tarcza TS-4. 

Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień. Obowiązują otwarte przyrządy celownicze i  

ładowanie pojedynczym nabojem.  

Konkurencja rozgrywana w sobotę. 

 

 

3. 50m Karabin sportowy Ksp 10 PRZEZIERNIK, dowolna ilość strzałów próbnych do jednej 

tarczy w czasie do 3 min oraz 10 ocenianych (do dwóch tarcz - po 5 strzałów) w czasie do 5 minut. 

Postawa strzelecka leżąca z podpórką. Tarcza karabinowa. 

Obowiązują mechaniczne przyrządy celownicze i  ładowanie pojedynczym nabojem.  

Konkurencja rozgrywana w sobotę. 

 

 

4. 100m Karabin sportowy Ksp 10 MINI-SNAJPER – kal. .22LR, dowolne przyrządy celownicze, 

tylko dziesięć strzałów ocenianych (bez strzałów próbnych) w postawie leżącej, tarcza nt/23p/4. 

Konkurencja rozgrywana w niedzielę. 

 

 

5. 100m Karabin centralnego zapłonu Kcz 10 SNAJPER – dowolne przyrządy celownicze, tylko 

dziesięć strzałów ocenianych (bez strzałów próbnych) w postawie leżącej, tarcza nt/23p/4 

Konkurencja rozgrywana w niedzielę. 

 

 

6. 10m Strzelba gładkolufowa SG-5 „GWIAZDA” (śrut do 28g) - 5 celów metalowych, które po 

trafieniu, wykonują ruch wahadłowy lub obrotowy. Postawa stojąca, strzelba rozładowana, z otwartą 

komorą. Naboje: w ładownicy, kieszeni lub na stole. Na sygnał timera zawodnik ładuje maksymalnie 5  

naboi i wykonuje strzały w dowolnej kolejności do 5 celów metalowych umieszczonych na 

„gwieździe”. Wynikiem jest czas strzelania wraz z karami: za każdy niestrącony cel - MISS + 10 

sek. 

Konkurencja rozgrywana w sobotę. 

 

 

 



7. 10-15m Strzelba gładkolufowa SG-5 „POPERY” (śrut do 28g) – 5 nieruchomych celów 

(metalowych lub rzutków statycznych).  Postawa stojąca. strzelba rozładowana, z otwartą komorą, 

naboje: w ładownicy, kieszeni lub na stole. Na sygnał timera zawodnik ładuje maksymalnie 5  naboi i 

wykonuje strzały w dowolnej kolejności do 5 celów. Wynikiem jest czas strzelania wraz z karami: 

za każdy niestrącony cel - MISS + 10 sek. 

Konkurencja rozgrywana w sobotę. 

 

 

8. Pistolet Psp – 10 sportowy bocznego zapłonu, ilość strzałów 3+10, dyst 25 m. 

Postawa strzelecka stojąca, dozwolone trzymanie oburącz, po trzech strzałach zawodnicy udają się do 

tarcz, a następnie wykonują pozostałe dziesięć strzałów w czasie do 5 minut. 

Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień. Tarcza TS-4. 

Konkurencja rozgrywana w sobotę. 

 

 

9. Pistolet Pcz – 10 centralnego zapłonu, ilość strzałów 3+10, dyst 25 m. 

Postawa strzelecka stojąca, dozwolone trzymanie oburącz, po trzech strzałach zawodnicy udają się do 

tarcz, a następnie wykonują pozostałe dziesięć strzałów w czasie do 5 minut. 

Do klasyfikacji liczy się 10 najlepszych trafień. Tarcza TS-4. 

Konkurencja rozgrywana w sobotę. 

 

 

10. 2-GUN = Strzelba GWIAZDA + Pistolet Pcz PLATE RACK, dyst. 10-15 m. 

Postawa strzelecka stojąca, broń rozładowana, w kaburze lub na stole. Dwa magazynki: w ładownicy 

lub na stole. Pierwszy magazynek zawiera 5, a drugi dowolną liczbę naboi. Zawodnik na sygnał timera 

ładuje broń i oddaje strzały do 6 celów („plate rack”), w trakcie konkurencji dokonując wymiany 

magazynka. Następnie strzela do 6 celów metalowych umieszczonych na „drzewku”.  Zawodnik 

kończy strzelanie, gdy trafi wszystkie cele lub wystrzela wszystkie naboje. 

UWAGA. Pierwszym kryterium klasyfikacji jest ilość trafień, a drugim – w przypadku 

jednakowej liczby trafień – czas wykonania strzelania. 

Konkurencja rozgrywana w niedzielę. 

 

11. Pistolet sportowy Psp 10 BLACHY.  Pistolet sportowy .22LR, otwarte przyrządy celownicze, dwa 

magazynki po 5 naboi w każdym na stole. Postawa stojąca, dozwolone trzymanie oburącz. Na sygnał 

timera zawodnik ładuje broń i strzela do 10 celów metalowych rozmieszczonych na dystansie od 10 do 

25 m. Zawodnik kończy strzelanie, gdy trafi wszystkie cele lub wystrzela wszystkie naboje. 

UWAGA. Pierwszym kryterium klasyfikacji jest ilość trafień, a drugim – w przypadku 

jednakowej liczby trafień – czas wykonania strzelania. 

Konkurencja rozgrywana w niedzielę. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

ORGANIZATOR 

KS SNAJPER MRĄGOWO 


