
Klub Sportowy ,,Combat Shooting,, w Knyszynie serdecznie
zaprasza na Zawody strzeleckie, w dniu 17 czerwca 2018 r. w

miejscowości Knyszyn ul. Jagiellońska 41.

REGULAMIN ZAWODÓW
I. CEL ZAWODÓW

1. Rywalizacja sportowa.
2. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
3. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
4. Integracja członków klubów strzeleckich i sympatyków strzelectwa 

sportowego

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Klub sportowy ,,Combat Shooting,,
III. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW

1. 09:30 – Rejestracja zawodników
2. 10:30 – Rozpoczęcie zawodów
3. 14:00 – Przewidywany czas zakończenia

Strzelnica Akademii Doskonalenia Technik Strzeleckich Combat Shooting
Knyszyn ul. Jagiellońska 41

IV. KONKURENCJE

1. Strzelanie statyczne – pistolet cz, karabin cz, strzelba gładkolufowa typu pump 
action
2. Cele – TS 2, poper
3. Odległości: pistolet – 15 m, karabin – 25 m, strzelba – 15 m
4. Liczba amunicji: pistolet – 15 szt. ( 9 mm ), karabin – 15 szt. ( .223 REM/ 5,56 
lub 7,62x39mm ), strzelba – 2 szt. ( skeet, trap )
5. Postawa: stojąca
6. Czas 5 minut liczony od komendy ,,START” Strzelanie odbywa się w dwóch 
seriach,

Pistolet cz:
• Seria próbna:
Zawodnik na komendę ,,PRZYGOTUJ SIĘ” ładuje magazynek 5 nabojami, podpina
do broni, następnie na komendę ,,START” przeładowuje i oddaje 5 strzałów 
próbnych do tarczy. Po ostrzelaniu tarczy zawodnik rozładowuje broń i zostawia ją 
na stoliku z zamkiem w tylnym położeniu. Na komendę ,,DO TARCZ” zawodnicy 
podchodzą do tarcz, następnie wracają na swoje stanowisko strzeleckie i czekają 
na następną komendę.



• Seria oceniania:
Zawodnik na komendę ,,PRZYGOTUJ SIĘ” ładuje magazynek 5 nabojami i 
podpina do broni. Na komendę ,,START” przeładowuje i oddaje 5 strzałów 
ocenianych do tarczy, czynność tę ponawia już bez komendy . Po ostrzelaniu tarczy
zawodnik rozładowuje broń i zostawia ją na stoliku z zamkiem w tylnym położeniu. 
Na komendę ,,DO TARCZ” zawodnicy podchodzą do tarcz, sędzia podchodzi i 
wpisuje wyniki na kartę zawodnika.
Karabin cz:

• Seria próbna:
Zawodnik na komendę ,,PRZYGOTUJ SIĘ” ładuje magazynek 5 nabojami, podpina
do broni następnie na komendę ,,START” przeładowuje i oddaje 5 strzałów 
próbnych do tarczy. Po ostrzelaniu tarczy zawodnik rozładowuje broń i zostawia ją 
na stoliku z zamkiem w tylnym położeniu. Na komendę ,,DO TARCZ” zawodnicy 
podchodzą do tarcz, następnie wracają na swoje stanowisko strzeleckie i czekają 
na następną komendę.

• Seria oceniania:
Zawodnik na komendę ,,PRZYGOTUJ SIĘ” ładuje magazynek 5 nabojami, podpina
do broni następnie na komendę ,,START” przeładowuje i oddaje 5 strzałów 
ocenianych do tarczy, czynność tę ponawia bez komendy. Po ostrzelaniu tarczy 
zawodnik rozładowuje broń i zostawia ją na stoliku z zamkiem w tylnym położeniu. 
Na komendę ,,DO TARCZ” zawodnicy podchodzą do tarcz, sędzia podchodzi i 
wpisuje wyniki na kartę zawodnika.
Strzelba:

• Seria oceniania:
Zawodnik na komendę ,,PRZYGOTUJ SIĘ” ładuje strzelbę dwoma nabojami, na 
komendę ,,START” przeładowuje i oddaje strzały do dwóch poprów. Po 
zakończenu strzelania zawodnik rozładowuje broń i zostawia ją na stoliku z 
zamkiem w tylnym położeniu. Sędzia zalicza trafinie jeżeli cel metalowy (poper) 
zostanie przewrócony. Jeden poper przewrócony to 5 punktów. Wyniki zapisuje na 
karcie zawodnika.

V. BROŃ I AMUNICJA

1. karabin ( centralnego zapłonu .223 REM/ 5,56 lub 7,62x39mm ),
2. pistolet ( centralnego zapłonu 9mm), 
3. strzelba gładkolufowa typu pump action

Broń i amunicję zapewnia organizator ( odpłatnie o ile, zawodnik nie posiada 
własnej ) lub można też stosować własną odpowiadającą formule zawodów.

VI. PUNKTACJA ZAWODÓW

TS 2 – według stref punktowych
Stalowy poper – 5 punktów
Najwyższy wynik wygrywa, w razie remisu liczymy ilość dziesiątek.



VII. NAGRODY

I. Miejsce – puchar, medal, dyplom,
II. Miejsce – medal, dyplom,
III. Miejsce – medal, dyplom,
IV. Miejsce – dyplom
V. Miejsce – dyplom

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów 9.30 do 10.30

IX. ZASADY FINANSOWANIA

Przed przystąpieniem do rywalizacji, każdy zawodnik wpłaca startowe w wysokości 
40,00zł. Jeżeli nie posiada własnej amunicji, ponosi dodatkowo koszt – 70,00 zł 
( 27zł / 37zł / 6zł ) Startowe i koszt amunicji zawodnicy pokrywają z własnych 
środków.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem, 
regulaminem strzelnicy oraz na podstawie przepisów PZSS. Ochronniki 
słuchu oraz okulary ochronne obowiązują każdego strzelca - zapewnia 
organizator. Do strzelania może być dopuszczona osoba zapoznana z 
przepisami BHP i regulaminem strzelnicy. Wszystkie sprawy nieujęte w 
regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia zawodów.

• Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, natychmiast i w sposób nieodwołalny.
• Zawody zostały wpisane do kalendarza WZSS, co za tym idzie komunikat z 

zawodów będzie uwzględniony przy przedłużeniu licencji zawodniczej.

• Uczestnik zawodów zobowiązany jest podpisać zgodę (zwaną dalej "ZGODA 
RODO"), która stanowi załacznik do ninejszego regulaminu – dostepny na 
strzelnicy w dniu zawodów.  


