
 
 

„ZIMOWY  SNAJPER” 
Lidzbark Warmiński  

 
 
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 Strzeleckie „KORMORAN” w Olsztynie, 
- Klub Strzelecki „9 mm” w Lidzbarku Warmińskim, 

 
 
3. Termin i miejsce: 

29 stycznia 2023 roku. Strzelnica w Lidzbarku Warmiński, przy ul. Wrzosowej.  
 Rozpoczęcie zawodów   o godz. 10.00,  
 
UWAGA: 
Zapisy na zawody – tylko do godziny 10.40 !!!!!! 
  

4. Zasady uczestnictwa  
5. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 80,00 zł za wszystkie 

konkurencje . Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą 
uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.  
 

 
6. Zasady punktacji, klasyfikacja: 

W zawodach prowadzi się klasyfikację indywidualną w poszczególnych konkurencjach. 
W zawodach przeprowadzona zostanie również klasyfikacja trójbojowa (zsumowane 
zostaną wyniki z trzech konkurencji).   

 
7. Konkurencje:  
- ZIMNY STRZAŁ, kal. 5,6 mm (karabin) oś 100 m: 

 Ilość strzałów – 3 strzał 
 Czas – 1 minuta 
 Cel – tarcza specjalna (kwadrat o różnych wielkościach ok. 15mm)    
 Broń – karabin powtarzalny o kalibrze 5,6 mm (z lunetą lub otwartymi 

przyrządami celowniczymi). Zawodnik we  wszystkich konkurencjach 
musi korzystać z tej samej broni. 

 Odległość -  100 metrów 
 Postawa – leżąca z podpórką lub bez podpórki 
 Sposób przeprowadzenia konkurencji – po sygnale Sędziego z 

wyznaczonego miejsca należy przemieścić się na stanowisko, załadować 
broń i oddać jeden strzał do celu  

 Sposób oceny – max 30 punktów(kwadrat o różnych wielkościach ok. 
15mm) 
 



- ZIMNA DZIESIĄTKA, kal. 5,6 mm (karabin) oś 100 m: 
 Ilość strzałów – 10 strzałów, 
 Czas przygotowawczy – 1 minuta 
 Czas strzelania – 75 sekund, 
 Cel – dzwon (biatlonka , 5sztuk biatlonek o średnicy 7,6,5,4,3cm. ) 
 Broń – karabin powtarzalny o kalibrze 5,6 mm (z lunetą lub otwartymi 

przyrządami celowniczymi). Zawodnik we  wszystkich konkurencjach 
musi korzystać z tej samej broni. 

 Odległość -  100 metrów 
 Postawa – leżąca z podpórką lub bez podpórki 
 Sposób ładowania – tylko pojedynczo 
 Sposób przeprowadzenia konkurencji – po sygnale Sędziego zawodnik 

oddaje 10 strzałów do dzwona (biatlonek od prawej do lewej i 2 serie). 
Strzały chybione będzie na głos komunikował Sędzia obserwujący 
cel/cele  

 Sposób oceny – max 50 pkt. Za jednorazowe trafienie dzwonu (biatlonki) 
zawodnik otrzymuje 5 pkt. 
 

 
- ZIMOWY SNAJPER, kal. 5,6 mm (karabin) oś 100 m: 

 Ilość strzałów – 30 strzał 
 Czas – 10 minut 
 Cel – 3 tarcze NP 23p (pomniejszona)  
 Broń – karabin powtarzalny o kalibrze 5,6 mm (z lunetą lub otwartymi 

przyrządami celowniczymi). Zawodnik we  wszystkich konkurencjach 
musi korzystać z tej samej broni. 

 Odległość -  100 metrów 
 Postawa – leżąca z podpórką lub bez podpórki 
 Sposób ładowania – w trakcie strzelania można używać magazynków 

załadowanych maksymalnie 5-cioma nabojami 
 Sposób przeprowadzenia konkurencji – po sygnale Sędziego zawodnik 

oddaje 30 strzałów ocenianych do 3 tarcz NP. 23p (po 10 strzałów do 
każdej z tarcz 3 tarcz) 

 Sposób oceny – zgodnie z numeracją na tarczy (max 300 pkt.)  
 
   
UWAGA: 
Uczestnicy zawodów mogą korzystać z podpórek (dozwolone są tylko podpórki, które nie są 
przymocowane do karabinu, dozwolona jest podpórka tylko pod lufą ).  
Zawodnicy mogą korzystać z  przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). 
Organizator nie zapewnia takich przyrządów. 
 
   W dniu 28 stycznia 2023 roku w godzinach 9.00 -11.00 dla wszystkich chętnych Klub 
Strzelecki „9 mm” w Lidzbarku Warmińskim, organizuje trening strzelecki.  
Udział w treningu jest bezpłatny (broń i amunicja własna). 
 

 
8. 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. 
 
 
 
9. Nagrody: 
- za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej we wszystkich konkurencjach zawodnicy 

otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy,  za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują 
dyplomy.  

- za miejsca I-III w klasyfikacji trójbojowej (po zsumowaniu trzech konkurencji) 
zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy,  za miejsca IV-VI zawodnicy 
otrzymują dyplomy.  

 
10. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS. 
 
 10.   Zgłoszenia: 
       W dniu zawodów. 
       Informacje na temat zawodów można uzyskać: 
 
Do konkurencji nr.1 Tarcza do oglądnięcia pod adresem https://ks9mm.pl 
 

Rafał Ciechowski 
 tel. kom.  604 274 446 

 
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. 


