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 Regulamin zawodów 

 
1. Cel zawodów 

Integracja środowiska strzeleckiego. 

Doskonalenie umiejętności strzeleckich. 

Rywalizacja sportowa i rekreacja. 

Popularyzacja sportu strzeleckiego. 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 

Celem zawodów jest także wyłonienie najlepszego strzelca sportowego spośród wszystkich 

uczestników zawodów w poszczególnych konkurencjach strzeleckich. 

 

2. Organizator zawodów 

Sekcja Strzelectwa Sportowego Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz  

 

3. Termin i miejsce zawodów 

15.06.2017 r. - Strzelnica Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz w miejscowości Jełowa. 

Biuro zawodów czynne w godz. 08.30 – zakończenia zawodów 

 

W biurze zawodów przed udziałem w zawodach należy: 

a) Podpisać: Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Strzelnicy OKS HUSARZ 

Jełowa, Regulaminem Zawodów Klubowych Husarz 15.06.2017 oraz Regulaminu 

przepisów bezpieczeństwa PZSS.  

b) Dokonać wpisu do książki pobytu na strzelnicy 

4. Program zawodów 

Rozegranych zostanie sześć (6) konkurencji strzeleckich. 

 

Lp. Nazwa konkurencji Skrót Broń 

1. Rewolwer Centralny Zapłon 25 metrów RCZ 25m Broń własna 

2. Rewolwer Boczny Zapłon 25 metrów RBZ 25m Broń własna 

3. Pistolet Centralny Zapłon 25 metrów PCZ 25m Broń klubowa 

4. Pistolet Boczny Zapłon 25 metrów PBZ 25 m Broń klubowa 

5. Karabin Centralny Zapłon 50 metrów KCZ 50m Broń klubowa 

6. Karabin Boczny Zapłon 50 metrów KBZ 50m Broń klubowa 
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Konkurencje strzeleckie: 

 

 
A. Strzelanie dokładne  – Rewolwer centralnego zapłonu 

 broń – rewolwer centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 9,65 mm, 

 ilość strzałów: 10 ocenianych 5 próbnych 

 odległość – 25 m 

 cel – tarcza TS2 (pierścieniowa) 

 postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz  

 czas:  3 minuty. 

 maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt. 

 
B. Strzelanie dokładne  – Rewolwer bocznego zapłonu 

 broń – rewolwer bocznego zapłonu w kalibrze 22 LR (5,6 mm) 

 ilość strzałów: 10 ocenianych 5 próbnych 

 odległość – 25 m 

 cel – tarcza TS2 (pierścieniowa) 

 postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz  

 czas:  3 minuty 

 maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt. 

 

C. Strzelanie dokładne  – Pistolet centralnego zapłonu  

 broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 9,65 mm, 

 ilość strzałów: 10 ocenianych 5 próbnych 

 odległość – 25 m. 

 cel – tarcza TS2 (pierścieniowa) 

 postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz  

 czas:  3 minuty  

 maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt. 

 
D. Strzelanie dokładne  – Pistolet bocznego zapłonu 

 broń – pistolet bocznego zapłonu w kalibrze 22 LR (5,6 mm) 

 ilość strzałów: 10 ocenianych 5 próbnych 

 odległość – 25 m 

 cel – tarcza TS2 (pierścieniowa) 

 postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz  

 czas:  3 minuty 

 maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt. 

 
E. Strzelanie dokładne  – Karabin centralnego zapłonu 

 broń – karabin centralnego zapłonu w kalibrze do 8 mm 

 ilość strzałów: 10 ocenianych 5 próbnych 

 odległość – 50 m 

 cel – tarcza TS2 (pierścieniowa) 

 postawa – stojąca   

 czas:  3 minuty 

 maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt. 
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F. Strzelanie dokładne  – Karabin bocznego zapłonu 

 broń – karabin bocznego zapłonu w kalibrze 22 LR (5,6 mm) 

 ilość strzałów: 10 ocenianych 5 próbnych 

 odległość – 50 m 

 cel – tarcza karabin sportowa 

 postawa –  leżąca  

 czas:  3 minuty 

 maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt. 

 

5. Uczestnictwo 

Do zawodów dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający patent strzelecki lub licencję zawodniczą 

PZSS oraz pracownicy służb mundurowych posiadających na wyposażeniu broń palną.  

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie klubu nie posiadający patentu strzeleckiego  

oraz pozwolenia na broń, muszą o tym fakcie poinformować sędziego. 

 

6. Klasyfikacja  

Indywidualna wg uzyskanych wyników. 

 

7. Zgłoszenia 

 

Wpłata wpisowego na konto bankowe oraz obecność na liście startowej jest jedynym potwierdzeniem 

udziału w zawodach. 

 

Uczestnictwo w zawodach – wpłata na konto bankowe OKS HUSARZ „wpisowego”  

do  dnia 14-06-2017 (konto bankowe ING 54 1050 1504 1000 0090 3082 1418 OKS HUSARZ 

adres: 49-130 Tułowice ul. Kościuszki 23; w tytule zapłaty: 15.06.17, imię  

i nazwisko zawodnika oraz skrót konkurencji w jakich bierzemy udział) – osoby, które nie dokonają 

tej czynności w wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do zawodów. Wpłaty są przyjmowane 

oraz rejestrowane tylko do godz. 12.00 w dniu 14 czerwca 2017 roku. 

 

8. Koszty uczestnictwa 

 

Wpisowe na zawody wynosi 15 zł za konkurencję. 

 Zawodnicy będą startować w zawodach wg kolejności wpłat na konto OKS HUSARZ. 

W cenie wpisowego: 

Organizator zapewnia zawodnikom zimne/ciepłe napoje oraz ciepły posiłek z grilla. 

Użyczenie broni palnej sportowej w czterech konkurencjach dla członków klubu. 
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9. Sprawy różne 

Organizator zapewni broń sportową w cenie wpisowego nieodpłatnie członkom klubu OKS HUSARZ 

w następujących konkurencjach strzeleckich: 

 

– PCZ 25m (pistolet Glock 17) 

 – PBZ 25 m ( pistolet Sig Sauer) 

 – KCZ 50m (karabinek AKM) 

 – KBZ 50 m (karabinek SM2) 

 

Cena amunicji na miejscu w biurze zawodów 

- Amunicja 0.38 – 1.5 zł /szt. 

- Amunicja 9 mm  – 1 zł /szt. 

- Amunicja 7,62    – 1,50 zł /szt. 

- Amunicja 0.22    – 0.50 zł / szt. 
 

Zawodnicy korzystający z broni klubowej muszą uprzednio zgłosić zapotrzebowanie na amunicję pod adresem 

m.sadlon@okshusarz.pl do dnia 12.06.2017 r.  

KCZ (nazwa konkurencji) – 15 szt. (ilość amunicji) czyli 

KCZ 15 szt. 

KBZ 15 szt. 

PBZ 15 szt. 

PCZ 15 szt. 

RCZ 15 szt. 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą rejestrowane i zawodnik będzie odpowiedzialny za amunicję. 

W dniu zawodów będzie możliwość użyczenia odpłatnie broni w konkurencji RBZ oraz RCZ. 

Dyskwalifikacja DSQ zawodnika z zawodów następuje: 

 

- w przypadku pobrania broni sportowej ze stanowiska bez zgody Sędziego Stanowiskowego 

- utraty fizycznego kontaktu z bronią bez włożonego wskaźnika bezpieczeństwa „Safety Flag” 

- gdy zawodnik manipuluje bronią poza: stanowiskiem strzeleckim oraz strefą bezpieczeństwa „Safety 

Area” 

- gdy zawodnik manipuluje bronią na stanowisku strzeleckim pomimo obecności osób funkcyjnych za 

linią ognia 

- gdy zachowanie zawodnika z bronią stwarza zagrożenie dla innych uczestników zawodów 

- gdy broń nie znajduje się na stanowisku strzeleckim, musi znajdować się w futerale / pokrowcu / 

kaburze, aż do uzyskania pozwolenia na jej wyjęcie od Sędziego Stanowiskowego 

- kiedy broń i magazynki do broni są załadowane poza stanowiskiem strzeleckim i przed wydaniem 

komend  ŁADUJ lub START oraz po komendzie ROZŁADUJ dla zawodników znajdujących się na 

stanowiskach strzeleckich. W każdym innym przypadku broń i magazynki muszą być rozładowane !!! 

- kiedy zawodnik rozpoczął strzelanie i nie posiada prawidłowo założonych ochronników słuchu lub 

oczu 
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UWAGA 
 

Uczestnicy zawodów, są zobowiązani znać przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią. 

Limit zawodników przewidziany na zawody 15.06.2017 r. to 50 osób  

( decyduje data wpływu wpisowego na konto OKS HUSARZ) 

Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania zawodów na 48 godzin przed zawodami bez podania 

przyczyny. 

 

 


