
 

 

REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH 
ZAWODÓW STRZELECKICH  

Kcz   - 100  dynamiczny 

 Pcz - 25 dynamiczny 

 

I.  Organizatorzy: 

Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej 

Puławski Klub Miłośników Broni Palnej                                        

II. Cel zawodów: 

Popularyzacja strzelectwa taktycznego 
Umożliwienie sportowej rywalizacji 
Wspieranie inicjatyw proobronnych 
Integracja lokalnych  środowisk strzeleckich 
 

 III. Termin i miejsce zawodów: 
Dęblin Strzelnica Reduta ul. Balonna w dnich: 

1. – 23.04.2017 

2. – 24.09.2017 

Pistolet centralnego zapłonu  -  dynamiczny   godz. 10 - 11. 

Karabin centralnego zapłonu – taktyczny -     godz.  11.30- 12.30 

Karabin centralnego zapłonu – snajperski -    godz.  12. 30 – 14.30 

 

Uwaga:  Zawody   ujęte w kalendarzu LZSS 

 

 IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH: 

Członkowie klubów  i stowarzyszeń strzeleckich posiadający licencje i patenty strzeleckie, 

Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią. 

Do udziału w zawodach  dopuszczone są wszystkie osoby funkcyjne zawodów. 

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie  opłaty startowego w wysokości: 

 

Karabin – 40 zł za konkurencję, 

Pistolet – 30 zł za konkurencję 

Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie  wszystkich kosztów organizacyjnych zawodów. 

 

 

V. Konkurencje: 

 

1. Pistolet centralnego zapłonu – DYNAMICZNY  ładowany magazynkiem o pojemności minimum 10 

naboi kalibru 9 mm para, bez serii próbnej, tylko seria oceniana podczas pokonywania toru taktycznego, 

strzelanie z różnych postaw strzeleckich wymaganych zbudowanym torem,  minimalna ilość  

wymaganych strzałów  10 do 10 różnych celów ( w tym tarcze IPSC, popery,  tarcze małych rozmiarów 



itp. ) Wymagania sprzętowe – pistolet fabryczny, pas, kabura, min. magazynek, ochraniacze 

słuchu, okulary ochronne strzeleckie, ubiór nie krępujący ruchów, buty powyżej kostki, możliwe 

ochraniacze kolan. Osoby nie spełniające wymagań sprzętowych nie zostaną dopuszczone  do 

konkurencji.  Punktacja – każdy  trafiony cel inny niż tarcza to 5 pkt. Suma punktów to  wyniki  z  trafień 

do pojedynczych celów plus wynik z tarcz strzeleckich.  O wyniku decyduje suma uzyskanych punktów 

dzielona przez czas uzyskany przez zawodnika.  

              OPIS KONKURENCJI : 

               Dystans  strzelecki w przedziale od 10 do 25m. Szerokosć toru 20m. Zawodnik stawia się na starcie, 

powinien posiadać broń w kaburze bez magazynka, magazynek  załadowany w ładownicy, w okularach 

ochronnych i ochraniaczach słuchu oraz powinien spełniać pozostałe w/w wymagania. Czas przygotowawczy na 

stanowisku startowym 1 minuta. Po upływie 1 minuty sędzia wydaje zawodnikowi komendę ładuj. Zawodnik w 

czasie 30 s. ładuje broń oraz przyjmuje postawę GOTÓW ( broń w prawej ręce załadowana skierowana w strone 

kulochwytu, palec poza spustem, zawodnik zgłasza gotowość przez podniesienie lewej ręki).Sędzia podaje 

komendę  UWAGA –  dźwięk timera – alternatywnie gwizdka jest sygnałem do rozpoczęcia konkurencji.  Po 

sygnale zawodnik dobiega do pierwszego stanowiska i rozpoczyna strzelanie: 

Stanowisko nr 1 – ściana  VTAC  5 CELÓW, strzelanie z różnych postaw  oburącz zgodnie z oznaczeniem na 

ścianie, po zakończeniu przemieszcza się w prawo do kolejnego stanowiska, broń skierowana w stronę 

kulochwytu, palec poza spustem, 

Stanowiska nr 2 – TARCZA TS-4 – 1  strzał z wolnej ręki, druga  ręka podczas strzelania obciążona skrzynką 

amunicyjną, po zakończeniu przemieszcza się w prawo do kolejnego stanowiska, broń skierowana w stronę 

kulochwytu, palec poza spustem, 

Stanowisko nr 3 – OPONY – 1 CEL tarcza  IPSC  – 2 strzały z różnych postaw, po zakończeniu przemieszcza się 

w prawo do kolejnego stanowiska, broń skierowana w strone kulochwytu, palec poza spustem, 

Stanowisko nr 4 – 3 TARCZE SYLWETKOWE częściowo przsłonięte,  2 strzały z wolnej ręki prawej lub lewej ( na 

stanowisku zawodnik odkrywa jedną karta która decyduje z jakie ręki odda strzały, po zakończeniu przemieszcza 

się w prawo do kolejnego stanowiska, broń skierowana w stronę kulochwytu, palec poza spustem, 

Stanowiska nr 5 –   DESKA RADOSCI - 1  (poper stalowy) – 1 strzał z prawej wolne ręki, zawodnik otwiera lewą 

ręką klapę i oddaje jeden strzał  prawą ręką, broń musi być w głębi poniżej klapy.  Zakończenie konkurencji 

zawodnik sygnalizuje podniesieniem lewej ręki. 

 Sędzia dokonuje sprawdzenia broni zawodnika  po zakończonej konkurencji. 

2. Karabin centralnego zapłonu  automatyczny  bez przyrządów optycznych ( przyrządy otwarte lub co 

najmniej jeden zamknięty, bez serii próbnej, tylko seria oceniana podczas pokonywania toru 

taktycznego, strzelanie z różnych postaw strzeleckich wymaganych zbudowany torem.Wymagana  

minimalna ilość strzałów -10, do 10 różnych celów  w tym tarcze IPSC, tarcze półukryte, balony, rzutki 

itp. ). Wymagania sprzętowe – karabin automatyczny fabryczny typu Kbkak, AR, M-14 , ochraniacze 

słuchu, okulary strzeleckie, ubiór  nie krępujujący ruchów (militarny),  pas ,buty powyżej kostki, 

pożądane ochraniacze kolan.  Osoby nie spełniające wymagań sprzętowych nie zostaną dopuszczone  

do konkurencji.  Punktacja – każdy  trafiony cel inny niż tarcza to 5 pkt. Suma punktów to  wyniki  z  

trafień do pojedynczych celów plus wynik z tarcz  strzeleckich. O wyniku decyduje suma uzyskanych 

punktów dzielona przez czas uzyskany przez zawodnika. 

OPIS KONKURENCJI  

Dystans w przedziale od 50 do 100 m. Szerokosć toru 60m. Zawodnik stawia się na starcie, powinien posiadać 

karabin na pasie rozładowany, magazynek  załadowany w ładownicy, w okularach ochronnych i ochraniaczach 

słuchu oraz powinien spełniać pozostałe w/w wymagania . Czas przygotowawczy na stanowisku startowym 1 

minuta. Po upływie 1 minuty sędzia wydaje zawodnikowi komendę ładuj. Zawodnik w czasie 30 s. ładuje broń 

oraz przyjmuje postawę GOTÓW ( broń w prawej ręce załadowana skierowana w strone kulochwytu, palec poza 

spustem, zawodnik zgłasza gotowość przez podniesienie lewej ręki).Sędzia podaje komendę  UWAGA –  dźwięk 

timera – alternatywnie gwizdka jest sygnałem do rozpoczęcia konkurencji.  Po sygnale zawodnik dobiega do 

pierwszego stanowiska i rozpoczyna strzelanie: 

Stanowisko nr 1 – śiana VTAC różne cele – 4 strzały różnych postaw zgodnie z oznaczenie na ściane, po 

zakończeniu przemieszcza się w prawo do kolejnego stanowiska, broń skierowana w stronę kulochwytu, palec 

poza spustem, 

Stanowisko nr 2 – OPONY – 1 cel częściowo zakryty ( tarcza  IPSC), 2 strzały z postawy stojąc wewnątrz opony, 

po zakończeniu  zawodnik przemieszcza się w prawo do kolejnego stanowiska, broń skierowana w stronę 

kulochwytu, palec poza spustem, 



Stanowisko nr 3 -  DRZWI – 1 cel i 1 strzał cel tarcza wojskowa  23-P, postawa stojąc strzał przez okno, po 

zakończeniu  zawodnik przemieszcza się w prawo do kolejnego stanowiska, broń skierowana w stronę 

kulochwytu, palec poza spustem, 

Stanowisko nr 3 – LEŻANKA – 2 strzały z postawy leżącej do ukrytych celów  ( balony, rzutki ), jako podpórke do 

broni można wykorzystac plecak, po zakończeniu  zawodnik przemieszcza się w prawo do kolejnego stanowiska, 

broń skierowana w stronę kulochwytu, palec poza spustem, 

Stanowisko nr 4 – 1 cel tarcza TS-4, 1 precyzynjny strzał z postawy leącej na wachliwej podstawie. Zakończenie 

konkurencji zawodnik sygnalizuje podniesieniem lewej ręki. 

Sędzia dokonuje sprawdzenia broni zawodnika  po zakończonej konkurencji. 

 

3. Karabin  SNAJPER  - centralnego zapłonu  powtarzalny kalibru do 8 mm,  z celownikiem optycznym ( z 

wyłączeniem kolimatora), bez serii próbnej, tylko seria oceniana podczas pokonywania toru taktycznego, 

strzelanie z różnych postaw strzeleckich wymaganych torem. Ilość  minimalna wymaganych strzałów  15 

do 15 różnych celów. ( tarcze IPSC, tarcze, półtarcze, rzutki, itp.) Wymagania sprzętowe – karabin 

powtarzalny typu repetier, z kolbą fabryczną, z podpórką typu bipod, magazynek dowolny, ochraniacze 

słuchu, ubiór  nie krępujący ruchów ( militarny), pas, buty powyżej kostki, plecak , możliwe ochraniacze 

kolan. Osoby nie spełniające wymagań sprzętowych nie zostaną dopuszczone  do konkurencji .  

Punktacja – każdy  trafiony cel inny niż tarcza to 5 pkt. Suma punktów to  wyniki  z  trafień do 

pojedynczych celów plus wynik z tarcz strzeleckich.  O wyniku decyduje suma uzyskanych punktów 

dzielona przez czas uzyskany przez zawodnika. 

OPIS KONKURENCJI 

Dystans w przedziale od 80 do 100 m. Szerokosć toru 60m. Zawodnik stawia się na starcie, powinien posiadać 

karabin możliwie na pasie rozładowany, magazynek  załadowany w ładownicy lub z amunicją w ładowniku, w 

ochraniaczach słuchu oraz powinien spełniać pozostałe w/w wymagania . Czas przygotowawczy na stanowisku 

startowym 3  minuty. Po upływie 3  minuty sędzia wydaje zawodnikowi komendę ładuj. Zawodnik w czasie do 3 

minut. ładuje broń oraz przyjmuje postawę GOTÓW ( broń w prawej ręce załadowana skierowana w strone 

kulochwytu, palec poza spustem, zawodnik zgłasza gotowość przez podniesienie lewej ręki).Sędzia podaje 

komendę  UWAGA –  dźwięk timera – alternatywnie gwizdka jest sygnałem do rozpoczęcia konkurencji.  

Ładowanie broni kolejną amunicją   odbywa się tylko na dowolnym stanowisku.Po sygnale zawodnik dobiega do 

pierwszego stanowiska i rozpoczyna strzelanie: 

 

Stanowisko nr 1 – ściana VTAC różne cele – 3 strzały różnych postaw zgodnie z oznaczenie na ściane, 3 małe 

cele, po zakończeniu przemieszcza się w prawo do kolejnego stanowiska, broń skierowana w stronę kulochwytu, 

palec poza spustem, zamek w tylnym położeniu. 

Stanowisko nr 2 – OPONY – 2 cele  częściowo zakryte, 2 strzały z postawy stojąc wewnątrz opony, po 

zakończeniu  zawodnik przemieszcza się w prawo do kolejnego stanowiska, broń skierowana w stronę 

kulochwytu, palec poza spustem, zamek w tylnym położeniu. 

Stanowisko nr 3 -  DRZWI  SAMOCHODOWE – 1 cel i 3 strzały, cel tarcza sportowa  o wymiarach 20x20  

postawa  klencząc strzał przez okno , po zakończeniu  zawodnik przemieszcza się w prawo do kolejnego 

stanowiska, broń skierowana w stronę kulochwytu, palec poza spustem, zamek w tylnym położeniu. 

Stanowisko nr 3 – LEŻANKA – 3  strzały z postawy leżącej do ukrytych celów  ( balony, rzutki ),  podpórke do 

broni  bipod lub  plecak, po zakończeniu  zawodnik przemieszcza się w prawo do kolejnego stanowiska, broń 

skierowana w stronę kulochwytu, palec poza spustem, zamek w tylnym położeniu. 

Stanowisko nr 4 – 3 cel tarcza TS-4, 3 precyzyjne strzały z postawy siedzącej. Zakończenie konkurencji zawodnik 

sygnalizuje podniesieniem lewej ręki, zamek w tylnym położeniu. 

Sędzia dokonuje sprawdzenia broni zawodnika  po zakończonej konkurencji. 

 

O kolejności strzelania we wszystkich konkurencjach decyduje losowo wybrany numer startowy. 

Zawodnik zgłoszony do konkurencji ma prawo do przejścia tory strzeleckiego na sucho bez  zładowanej broni. 

Wszyscy zawodnicy  oraz ich broń i wyposażenie zostanie poddane ocenie zespołu sędziowskiego. 



Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch zawodników po 

uprzednim zgłoszeniu do organizatora. W zawodach biorą udział  tylko osoby posiadające pozwolenie na broń do 

celów sportowych. 

Awaria broni, amunicji i sprzętu optycznego jest sprawą zawodnika. 

Zawodnik zgłoszoną konkurencję może strzelać tylko raz. 

Zabrania się używania amunicji typu magnum, smugowej, przeciwpancernej, myśliwskiej.  

Konkurencje zgodne z przepisami bezpieczeństwa  PZSS - oraz niniejszym regulaminem. 

. 

VI. Klasyfikacja: 

Indywidualna w każdej konkurencji. 

VII. Nagrody i wyróżnienia. 

Za m-sca I –III  medale i dyplomy 

Za m-sca IV – V - dyplomy 

W każdej klasie sprzętowej: za zajęcie miejsc 1- 3 – medale  i dyplomy  za zajęcie miejsc 4-5 – dyplomy. 

VIII. Przepisy bezpieczeństwa.  

Wyznaczone osoby funkcyjne oraz uczestnicy zawodów po przybyciu na strzelnicę maja obowiązek 

zapoznać się z REGULAMINEM STRZELNICY REDUTA   oraz wpisac się do książki ewidecji strzelających. 

Broń krótką przenosimy w futerałach, lub kaburach, rozładowaną i z odpiętymi magazynkami. 

Broń długą przenosimy rozładowaną w futerałach, w przeciwnym przypadku przenosimy ją z lufą do góry, z 

odpiętym magazynkiem i z zamkiem w tylnym położeniu. 

Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie z  załadowaną bronią. 

Zabrania się wyciągania broni z futerałów/kabur, oraz manipulowania nią i składania na sucho, poza 

stanowiskiem strzeleckim, oraz miejscem wyznaczonym SAFETY AREA – STREFA BEZPIECZNA. 

Zabrania się strzelania  z niesprawnej broni oraz amunicji. 

Zabrania się  po zakończonej konkurencji  wchodzenia na pole tarczowe innym osobom niż zespół 

sędziowski. Zawodnik po zakończeniu konkurencji może brać udział w oględzinach swoich trafień. 

 Zabrania się wnoszenia do SAFETY AREA amunicji ostrej, ślepej, ćwiczebnej i łusek. ( jak wyżej ) 

Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po  jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego.  Nie 

zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją. 

 Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie strzelnicy. 

Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie, oraz kontaktu z bronią  innym osobom niż wykonujące 

strzelanie zgodnie z ustaloną kolejnością zmiany strzelającej. 

Osoby towarzyszące pozostają w wyznaczonych strefach bezpiecznych, powinny posiadać ochraniacze słuchu. 

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów bezpieczeństwa będzie karane dyskwalifikacją zawodnika z całych 

zawodów 

 IX. Sprawy organizacyjne. 

Zgłoszenia do udziału w zawodach:  poprzez obowiązkowe podanie następujących danych  niezbędnych : 

- imię nazwisko  i numer pozwolenia broni, numer telefonu. 

tel. 601 81 70 48 adres internetowy: nshm.reduta@wp.pl  

Zgłoszenia na inny adres niż  w/w  zostaną pominięte. 

 Pożądany  termin  ostatecznego  zgłoszenia do 3 dni przed terminem zawodów. 



Liczba zawodników ograniczona z uwagi na konieczność przywracania sprawności torów strzeleckich. 

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek stawić się w dniu zawodów  do godz.  9.30 

Warunki atmosferyczne nie stanowią przeszkody dla kontynuacji zawodów. 

Organizator dopuszcza zmiany w regulaminie zawodów. 

Organizator nie zapewnia broni i amunicji dla zawodników. 

Zawodnicy poprzez wpłacenie opłaty startowej, lub wpisanie się na listę startową i odbiór metryczki strzelań 

potwierdzają zapoznanie się z regulaminem zawodów i zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania. 

Przewidziany katering  i ognisko. 

Parking na terenie boiska przy strzelnicy. 

Warunki socjalne na strzelnicy – poligonowe. Wskazane jest posiadanie krzesła składanego, a w razie deszczu 

sprzętu przeciwdeszczowego. 

 

 

Plan dojazdu na strzelnice –  jak poniżej. Dane GPS xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 


