
XIV WIGILIJNE ZAWODY STRZELECKIE SOKÓŁ RYN 

REGULAMIN 

1.Cel zawodów: 

-propagowanie sportów strzeleckich 

-integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach 

-utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań 

-wyłonienie najlepszych strzelców borrących udział w zawodach 

-popularyzacja strzelectwa 

2.Organizator zawodów: 

Klub strzelecki Sokół Ryn 

Starosta Powiatu Giżyckiego 

tel.514366436 

email:dziokanmazury@gmail.com 

3.Termin i miejsce zawodów 

-Strzelnica "Sokół" w miejscowości Canki/k.Rynu 

-rozpoczęcie zawodów 11.12.22 r. o godz. 9.00, zakończenie o godz.14.00 

-zawody wpisane do kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

-oragnizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych 

4.Program Zawodów 

-otwarcie zawodów 

-odprawa techniczna 

-rozpoczęcie konkurencji 

-rozdanie nagród 



-zakończenie 

Planowane jest rozegranie 3 konkurencji strzeleckich 

1.Karabin sportowy (kcz) 

-konkurencja na czas  

-odległość 50m 

-5 celów metalowych(biathlonki) 

-postawa leżąc 

-zawodnik strzela tak długo aż trafi wszystkie 5 celów 

-czas mierzony timrem 

2. 3GUN(strzelba gładkolufowa +karabin centralnego zapłonu+ pistolet centralnego zapłonu) 

-cele metalowe+tarcze IPSC 

-ilość celi - 

-konkurencja na czas(czas mierzony timerem) 

-odległość około 20m(strzelba,pistolet), około 50m(karabin) 

-dozwolne przyrządy celownicze mechaniczne(pistolet,strzelba) oraz optyczne(karabin) 

-postawa stojąc 

-ilość amunicji 4(strzelba)+9(karabin)+8(pistolet) 

-po skończeniu amunicji nastepuje zatrzymanie czasu 

-za każdy nietrafiony cel doliczane jest 5 sekund karnych 

-na tarczach IPSC: 

*przy trafieniu w pole ALFA-brak sekund karnych 

*przy trafieniu w pole CHARLIE- 1 sekunda karna 

*przy trafieniu w pole DELTA- 3 sekundy karne 

*całkowite nietrafienie(MISS)-5 sekund karnych 



5.Uczestnictwo w zawodach  

W zawodach mogą brać udział: 

-zaodnicy posiadający licencje sportową PZSS  

-zawodnicy posiadający pozwolenie na broń sportową, myśliwską oraz kolejcjonerską 

6.Punktacja 

-przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w każdej z konkurencji 

-w przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem ISSF najpierw liczona jest 

większa ilość dziesiątek wewnętrznych 

-w konkurencji nr 2 punktacja liczona jest od najmniejszego czasu ukończenia konkurencji  

-w konkurencji nr 3 w razie takiej samej liczy punktów możliwa będzie dogrywka w postaci 

jednego dodatkowego strzału 

7.Nagrody  

-puchary lub medale w każdej konkurencji za 1,2,3 miejsce 

-dyplomy w każdej konkurencji od miejsca 1do 6 

8.Koszty uczestnictwa  

koszt uczestnictwa wynosi: 

-konkurencja 1-30zł 

-konkurencja 2-40zł 

 

9.Sprawy różne 

-broń i amunicja we własnym zakresie 

-konkurencje będą rozgrywane w kolejności 

-organizator zapewnia sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji 

-obowiązuja ochronniki słuchu oraz okulary ochronnne 



-obowiązują wskażniki bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze 

-protesty będą przymowane do 15minut od ogłoszenia wyników 

-interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego głównego zawodów 

-organizacja i przebieg zawodów zostanie przedstawiony w dniu zawodów na odprawie 

technicznej przez Sędziego Głownego Zawodów 

-broń i amunicja dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS 

-zawody ujęte w kalendarzu WMZSS 

- 

                                 OBSADA SĘDZIOWSKA 

Sędzia Główny Zawodów- DZIOKAN Piotr 10474/II/20 

Kierownik Zawodów- KOWALSKI Mirosław 

Przewodniczący Komisji RTS-PRZEOREK Krzysztof 

Kierownik Biura Obliczeń- MARUCHACZ Jerzy 5682/II/21 

Sędzia Główny strzelań- SAWICZ Grzegorz  3020/II/22 

Sędzia strzelań- DZIOKAN Wojciech  10485/II/20 

Sędzia strzelań- SEKŚCIŃSKI Krzysztof  11886/II/21 

zabezpieczenie medyczne: 

ratownik medyczny- DZIOKAN Tomasz 

ratownik medyczny- PRZEOREK Krzysztof 

 

 


