
  

   
  

Regulamin   zawodów strzeleckich „Zimowa strzelanka 2022” 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- 

www.wanadolsztyn.pl, kierownik zawodów Okorski Tomasz, telefon- 516 079 339 i e-

mail kierownika zawodów- okorus@wp.pl  

  

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW    

 03.12.2022 r. (sobota) godzina 10:00 Strzelnica policyjna przy al. Wojska 

Polskiego w Olsztynie 

 Geolokalizacja: 53°48'06.1"N 20°28'57.8"E, 53.801695, 20.482727 



 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub poszczególnych 

konkurencji z przyczyn niezależnych i nie leżących po stronie organizatora.  

 

4. PROGRAM ZAWODÓW  

Konkurencje skrócone:    

1,- karabin sportowy KSP- 3 strzały próbne+ 10 ocenianych w postawie leżącej z 

podpórką do dwóch tarczek Ts-1, odległość 50 m.  

Broń do strzelania znajduje się na materacach na stanowiskach strzeleckich.  

Wykonanie na komendę ‘ładuj” zawodnik ładuje broń  w postawie leżącej po czym 

zgłasza gotowość sędziemu. Na komendę start” zawodnik strzela strzały próbne.  

Po strzałach próbnych zawodnik udaje się do tarczy i ją wymienia na nową. Następnie 

na komendę do strzałów ocenianych „Ładuj”  zgłasza gotowość prowadzącemu 

strzelnie. Na komendę „start” zawodnik ładuje broń i  rozpoczyna ogień strzelając 

kolejno do dwóch tarczek po 5 strzałów. Oddanie innej ilości strzałów niż 5 skutkuje 

odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy gdzie stwierdzono więcej przestrzelin.  

-dopuszczalna jest obserwacja przestrzelin przez zawodnika, zabrania się  podawania 

wyników przez inne osoby.  

 Niedopuszczalny jest odpoczynek z zamkniętym zamkiem załadowanej broni oraz 

trzymanie palca na języku spustowym ( palec na języku spustowym kładziemy tylko w 

chwili oddania świadomego strzału do określonego w regulaminie zawodów celu). 

Zabronione jest odkładanie załadowanej broni i skutkuje to bezwzględną 

dyskwalifikacją zawodnika.  

-Przypadkowy strzał z winy zawodnika może skutkować jego dyskwalifikacją. 

-dopuszcza się broń bocznego zapłonu z otwartymi i zamkniętymi przyrządami 

celowniczymi. 

-zabrania się używania lunet i kolimatorów oraz innych urządzeń technicznych 

stosowanych na broni. 

  

- 2. „pistolet sportowy- popery”- Pistolet sportowy - broń o kal. 5,6 mm (strzelanie 

w ograniczonym czasie): 

 20 strzałów ocenianych bez strzałów próbnych, 

 Cel –  20 metalowych blach   

 Broń – o kal. 5,6 mm (.22 L.R) samopowtarzalna 

 Odległość -  10 do 35 metrów 

 Postawa: stojąca, jedna ręka lub oburącz. 

 Sposób przeprowadzenia konkurencji: po komendzie „start”, zawodnik 

przeładowuje broń i ostrzeliwuje metalowe cele (blachy) w dowolnej kolejności, 

 Czas: max. 90 sekund 

 Ocena: za trafienie uznaję się przewrócenie celu metalowego (blachy), 

 Klasyfikacja: O zajętym miejscu decyduje ilość przewróconych metalowych 

celów. Im większa ilość przewróconych blach, tym wyższe miejsce. Blachy 

przewrócone po komendzie „stop” nie będą brane pod uwagę. W przypadku 



uzyskania takich samych wyników (miejsca w klasyfikacji od I do VI), o wyższym 

miejscu decyduje krótszy czas strzelania. 

 Uwaga broń odkładana na stolik do doładowania magazynków musi mieć 

oflagowaną komorę nabojową. 

 Ilość magazynków: od 2 do 4 ( zawodnik zabezpiecza sobie odpowiednią ilość 

magazynków we własnym zakresie), jeśli nie ma dodatkowych magazynków to  

zawodnik doładowuje magazynek po odłożeniu oflagowanej broni na stolik. 

3- ”strzelba gładkolufowa powtarzalna pump action ( załadowana) – 5 strzałów do 

celów metalowych na czas, odległość 10- 15 m, ( strzelba załadowana),  

Na komendę „ładuj” zawodnik ładuje broń i staje z bronią gotową pod kontem 45 

stopni i zgłasza wolną ręką gotowość. Na sygnał timera zawodnik rozpoczyna 

strzelanie oddając 5 strzałów do Popperów. Po skończonym strzelaniu pada 

komenda „stop” rozładuj broń.  

Uwaga- nietrafienie celu skutkuje dodaniem do czasu ogólnego konkurencji kary w 

wysokości 10 sekund. O lokacie decyduje łączny czas zakończenia konkurencji po 

dodaniu ewentualnych kar za nie strącenie Popperów. 

 4- ”strzelba gładkolufowa powtarzalna pump action ( rozładowana) – 5 strzałów 

do celów metalowych na czas, odległość 10- 15 m, ( strzelba rozładowana),  

Na komendę „start” lub sygnał timera zawodnik ładuje broń i rozpoczyna strzelanie 

oddając 5 strzałów do Popperów. Po skończonym strzelaniu pada komenda „stop” 

rozładuj broń.  

Uwaga- nietrafienie celu skutkuje dodaniem do czasu ogólnego konkurencji kary w 

wysokości 10 sekund. O lokacie decyduje łączny czas zakończenia konkurencji po 

dodaniu ewentualnych kar za nie strącenie Popperów. 

5. „Karabinek szturmowy poppery” 10 strzałów z 

dowolnego karabinka karabinka centralnego zapłonu o 

kalibrze 5,56 mm – 11,43 mm do poperów lub tarcz 

niespodzianek- na dystansie do 50 m  na czas. 

Dopuszczalne użycie powiększalników, kolimatorów, 

osłabiaczy podrzutu i innego sprzętu. 

Na sygnał timera zawodnik rozpoczyna strzelanie do 10 poperów ustawionych na 

dystansie do 100 m na czas. Nietrafienie Poppera skutkuje karą w wymiarze 20 sek. do 

czasu konkurencji. 

 

6. Konkurencja dodatkowa przewidziana od godziny 

12.00 „złoty strzał w rocznicę Niepodległości” jeden 

strzał z postawy stojącej bez podpórki z dowolnego 

karabinka historycznego centralnego zapłonu o kalibrze 

7,62 mm – 11,43 mm ( wyłącznie broń wyprodukowana 

przed rokiem 1945- zawodnik musi w sposób jasny 

udokumentować rok produkcji znajdujący się na broni) do 

tarczy niespodzianki na dystansie do 50 m w czasie 0,30 

sekund (bez strzałów próbnych). 



W konkurencji  startuje maksymalnie 20 zawodników, którzy jako pierwsi zgłoszą się w 

czasie  rejestracji internetowej lub zapisywania w biurze obliczeń. Sędziowie sędziujący 

na zawodach mogą brać udział w konkurencji poza wyznaczonym limitem 20 osób. 

-zabrania się strzelania z pistoletów maszynowych i innej broni z dodatkową kolbą lub 

kaburo – kolbą.  

HARMONOGRAM STRZELAŃ:  

Oś nr 1. - 50 metrów: - „karabin szturmowy poppery” oraz po godzinie 12.00„złoty 

strzał”- karabin historyczny centralnego zapłonu-  

 

Oś numer 2- 50 metrów: -„karabin sportowy KSP” : w godzinach 10-15,  

 

Oś numer 3 - 25 metrów: pistolet sportowy- PSP popery: w godzinach 10-15,  

 

 Oś numer 4 - 25 metrów:  

- strzelby : w godzinach 10-15,  
 

5. UCZESTNICTWO  

-grupa powszechna- zawodnicy uprawiający strzelectwo  kolekcjonerzy lub zawodnicy 

posiadający licencję PZSS do uprawiania strzelectwa sportowego.  

6. KLASYFIKACJA  

-indywidualna  

7. NAGRODY   

- za miejsce I w każdej konkurencji statuetki ( nie dotyczy konkurencji dodatkowej) 

-za miejsca II-III –  medale.  

- za miejsca IV-IX- dyplomy 

-nagroda za konkurencję dodatkową karabin historyczny- statuetka i dyplom dla 

najlepszego strzelca.  

  

8. ZGŁOSZENIA  

- termin zgłoszeń: Zawodnicy klubu Wanad poprzez stronę mailową klubu do dnia 

30.11.2021 do godz. 22.00, w szczególnych i uzasadnionych okolicznościach-  

osobiście na miejscu przed rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 11.00, 

03.12.2021. Po godzinie 11.00 lista startowa zostaje zamknięta. 

-Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przyjmowane będą zgłoszenia od 

maksymalnie 90 uczestników. Po przekroczeniu tej ilości zgłoszenia nie będą 

przyjmowane.  

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA  

 wpisowe 35 złotych od każdej konkurencji od osoby startującej,  

 Opłatę wpisową uiszczamy na miejscu w biurze obliczeń zawodów. 



 w ramach wpisowego zawodnik dostaje poczęstunek z grilla UWAGA- 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).  

 

10. SPRAWY RÓŻNE:  

-Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i pomocniczo, przepisy 

PZSS. 

- Ze względu na stan zagrożenia COVID w zawodach bierze udział maksymalnie 

90 zawodników.  

Rejestracja na zawody: 

1. Wszyscy zawodnicy rejestrują się do dnia 30.11.2021 r. do godz. 22.00 

poprzez zakładkę na stronie klubowej wanadolsztyn.pl 

2.  W szczególnych i uzasadnionych okolicznościach zawodnicy rejestrują się w 

biurze obliczeń klubu w dniu 03.12.2022 r od godz.10:00 rejestracja będzie 

się odbywała maksymalnie do godziny 11.00. 

Osoby przybyłe po godzinie zamknięcia listy startowej nie zostaną dopuszczone do 

udziału w zawodach. 

-nieprzestrzeganie zasad dystansu społecznego  lub ilości osób na osi spowoduje 

natychmiastową dyskwalifikację zawodnika lub wydalenie ze strzelnicy widza 

który naruszył zasady. 

- zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej od innych zawodników broni i 

amunicji (przed rozpoczęciem strzelań zawodnik dezynfekuje ręce, broń i stanowisko 

strzeleckie),  

 

 

 

 

 

-KLUB NIE ZAPEWNIA BRONI I AMUNICJI NA ZAWODY 

- przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk,  

- przy strzelaniu w postawie leżącej dopuszczalne jest używanie jednej podpórki pod 

przednią część karabinu, 

-zawodnicy mogą obserwować przestrzeliny przy pomocy lunet ( klub nie zapewnia 

lunet obserwacyjnych). 

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

startu w zawodach. 

-sędziowie obsługujący zawody konkurencję strzelają bez kolejki lub w ramach 

premathu. w w godzinach 9.00-10.00 czyli przed oficjalnym rozpoczęciem 

zawodów. W uzasadnionych przypadkach sędzia może startować później. 

-w czasie startu w danej konkurencji sędziowie mają obowiązek zdjęcia kamizelki 

sędziowskiej. 

- sędziemu głównemu zawodów przysługuje ostateczna interpretacja oraz zmiana 

regulaminu zawodów. 



- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma 

prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do 

protestu musi być dołączona opłata w wysokości 200,00 zł. W przypadku uznania 

protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.   W przypadku nie uznania protestu 

kwota wadium zostanie przekazana przez organizatorów na rzecz stowarzyszenia wdów 

i sierot po poległych policjantach. 

  

 

 

Wykonał:  

Tomasz Okorski sędzia PZSS klasy I  


