
ZAWODY STRZELECKIE 4.09.2022 
 
1. Cel zawodów: 
- 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: 
- Warmińsko – Mazurski Klub Strzelecki „KORMORAN” w Olsztynie 
- KS 9 mm Lidzbark Warmiński 
 
3. Termin i miejsce: 
4 września 2022 roku. Strzelnica KS 9 mm, ul. Wrzosowa Lidzbark Warmiński 
Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00 
 
4. Zasady uczestnictwa: 
Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 30 zł od konkurencji. 
Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, 
zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego. 
 
5. Zasady punktacji, klasyfikacja: 
 
W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. Decyduje czas konkurencji 
powiększony o kary. W przypadku identycznego czasu zwycięża zawodnik o krótszym czasie 
dodanym za kary. 
 
6. Konkurencje: 
 

1. Strzelba gładkolufowa i pistolet centralnego zapłonu kalibru 9x19: 
 Cele – tarcze IPSC oraz cele metalowe 
 Szczegółowe informacje w opisie konkurencji 
 

2. Karabin centralnego zapłonu i pistolet centralnego zapłonu: 
    Cele – tarcze IPSC oraz cele metalowe 
 Szczegółowe informacje w opisie konkurencji 
 

3. Karabin centralnego zapłonu kalibru 7,62 mm (muszka, szczerbinka ) - 100 m. 
 Cele - tarcza 23p oraz tarcza TS-4 
 20 strzałów - po 10 do każdej tarczy 
 czas konkurencji 10 minut  
 decyduje suma punktów, w wypadku remisu decydują dziesiątki centralne itd. 

 
Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna. 
 
7. Sprawy finansowe: 
- koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają 
zainteresowani uczestnictwem zawodnicy, 
- koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają 



zainteresowani uczestnictwem zawodnicy, 
- pozostałe koszty pokrywają organizatorzy. 
 
8. Nagrody: 
- za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej w każdej z konkurencji zawodnicy otrzymają 
okolicznościowe puchary oraz dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy. 
 
9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS. 
 
10. Zgłoszenia do zawodów: 
Zapisy na miejscu od godz. 8.30. Ilość zawodników ograniczona do 40 osób. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
 
11. Postanowienia końcowe: 
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 100,00 zł. 
W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi. 
 
 



Konkurencja Strzelba gładkolufowa i pistolet centralnego zapłonu 
Liczba i rodzaj 
celów 

Płytki metalowe - 7 szt 
Płytki metalowe na stojaku (drzewko) - 6 szt 
Tarcze IPSC - 11 szt 
Tarcze No shoot - 2 szt 

Ilość strzałów Pistolet - ilość strzałów ograniczona - 28 
Strzelba - ilość strzałów ograniczona - 7 

Amunicja i sposób 
ładowania 

Dwa magazynki do pistoletu załadowane po 14 szt amunicji na stole. 
Amunicja do strzelby śrut kaliber 12 - 7 szt na stole luzem lub w 
pudełku. 

Wymagania 
dotyczące broni 

Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami 
celowniczymi w kalibrze 9x19. 
Strzelba gładkolufowa powtarzalna kalibru 12 z mechanicznymi 
przyrządami celowniczymi. 

Pozycja startowa Stojąc w wyznaczonym miejscu. W trakcie przebiegu konkurencji 
zawodnik nie przemieszcza się. 

Kondycja broni Pistolet - rozładowany z otwartym zamkiem na stole 
Strzelba - rozładowana z otwartym zamkiem oparta o biodro z lufą w 
stronę kulochwytu 

Sygnał startowy Sygnał dźwiękowy timera. 
Przebieg startu Po sygnale timera zawodnik ładuje strzelbę i ostrzeliwuje płytki 

metalowe, doładowując w razie konieczności w dowolnym 
momencie po pierwszym strzale. Następnie rozładowaną strzelbę z 
otwartym zamkiem odkłada na stół lufą w stronę kulochwytu. Bierze 
ze stolika pistolet, ładuje go i ostrzeliwuje drzewko oraz tarcze IPSC 
(każdą tarczę dwukrotnie) w dowolnej kolejności wymieniając w 
międzyczasie magazynek. Ostatni strzał z pistoletu kończy przebieg. 

Punktacja Decyduje czas strzelania plus sekundy karne:   
+5s za każdy nie przewrócony cel metalowy ze strzelby 
+5s za każdy cel metalowy na drzewku, który po ostrzelaniu się nie 
poruszy 
Tarcze IPSC: 
Strefa A + 0s, Strefa C + 1s Strefa D + 3s Miss + 5s. 
Tarcze No shoot + 5 s za każdą przestrzelinę 
Nie ostrzelanie celu: +10s za każdy nie oddany strzał.  
Procedura: +10s za każdy strzał niezgodnie z przebiegiem.  

Kąty bezpieczeństwa Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi 90 
stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w 
kierunku środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt pionowy ograniczony 
jest wysokością kulochwytu. 

OPIS KONKURENCJI





 
 
 
Konkurencja Karabin centralnego zapłonu i pistolet centralnego zapłonu 
Liczba i rodzaj 
celów 

Płytki metalowe - 4 szt 
Tarcze IPSC - 15 szt 
Tarcze No shoot - 5 szt 

Ilość strzałów Pistolet - ilość strzałów ograniczona - 24 
Karabin - ilość strzałów ograniczona - 10 

Amunicja i sposób 
ładowania 

Dwa magazynki do pistoletu załadowane po 12 szt amunicji na stole. 
Magazynek do karabinu załadowany 10 szt amunicji na stole 

Wymagania 
dotyczące broni 

Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami 
celowniczymi w kalibrze 9x19. 
Karabin centralnego zapłonu w kalibrze do 7,62 mm z dowolnymi 
przyrządami celowniczymi. Przyrządy optyczne lub 
optoelektroniczne ustawione na powiększenie 1x. 

Pozycja startowa Stojąc w wyznaczonym miejscu. W trakcie przebiegu konkurencji 
zawodnik nie przemieszcza się. 

Kondycja broni Pistolet - rozładowany z otwartym zamkiem na stole 
Karabin - rozładowany oparty o biodro z lufą w stronę kulochwytu 

Sygnał startowy Sygnał dźwiękowy timera. 
Przebieg startu Po sygnale timera zawodnik ładuje karabin i ostrzeliwuje pięć tarcz 

IPSC (każdą dwukrotnie) na  kulochwycie głównym (najdalsze). 
Następnie rozładowany karabin z odpiętym magazynkiem odkłada na 
stół lufą w stronę kulochwytu. Bierze ze stolika pistolet, ładuje go i 
ostrzeliwuje płytki metalowe oraz pozostałe tarcze IPSC (każdą 
tarczę dwukrotnie) w dowolnej kolejności wymieniając w 
międzyczasie magazynek. Ostatni strzał z pistoletu kończy przebieg. 

Punktacja Decyduje czas strzelania plus sekundy karne:   
+5s za każdy nie przewrócony cel metalowy 
Tarcze IPSC: 
Strefa A + 0s, Strefa C + 1s Strefa D + 3s Miss + 5s. 
Tarcze No shoot + 5 s za każdą przestrzelinę 
Nie ostrzelanie celu: +10s za każdy nie oddany strzał.  
Procedura: +10s za każdy strzał niezgodnie z przebiegiem.  
Ostrzelanie celu metalowego z karabinu - DQ 

Kąty bezpieczeństwa Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi 90 
stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w 
kierunku środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt pionowy ograniczony 
jest wysokością kulochwytu. 
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