
1 

 

 
 
 

REGULAMIN 

OTWARTE ZAWODY  
CZARNOPROCHOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DĘBLIN 2019 
 



2 

 

 
CEL 
 
1. Popularyzacja strzelectwa czarnoprochowego. 
2. Umożliwienie sportowej rywalizacji. 
3. Integracja środowisk strzeleckich. 
 
 

ORGANIZATOR 
 
Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej- NSHM 
ul. Okrzei 17 B 
08-530 Dęblin 
nshm.reduta@wp.pl 
 
 

TERMIN I MIEJSCE 
  
1. Otwarte Zawody Czarnoprochowe odbędą się w dniu 15.09.2019 r. (niedziela) na strzelnicy Reduta w 

Dęblinie przy ulicy Balonna.  
2. Początek zawodów o godz. 11:00. 
3. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 10:00. 

 
 
ZAPISY / UCZESTNICTWO 
 
1. Zapisy będą prowadzone w dniu zawodów w biurze zawodów od godz. 10:00 do 11:00.  
2. Biuro zawodów znajdowało się będzie w wiacie na strzelnicy. 
3. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20 zł za każdą z konkurencji (opła-

ta w całości przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji zawodów). 
4. W zawodach udział wziąć mogą tylko osoby pełnoletnie. 
5. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego posługi-

wania się bronią czarnoprochową. Przystępując do zawodów uczestnik zaświadcza tym samym spełnieni 
niniejszego warunku. 

 
 
 
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY  

 

Godzina Wydarzenie 

10.00- 11.00 Otwarcie / zamknięcie biura zawodów  

11.00 Rozpoczęcie zawodów  

13.00 Zakończenie zawodów  

13.10 Ogłoszenie wyników  

13.15 Dekoracja najlepszych strzelców 

13.30 Integracyjne ognisko/grill 

16.00 Zakończenie 
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KONKURENCJE 
 
I. Karabin czarnoprochowy dowolny 

✓ Broń: dowolny czarnoprochowy karabin kapiszonowy ładowany odprzodowo będący repliką broni 
wytworzonej do 1885 r. Uwaga! Zabrania się używania broni zmodyfikowanej poprzez doda-
nie/zamienienie elementów spoza epoki (np. celowniki optyczne). 

✓ Rodzaj pocisku: dowolny adekwatny do używanej broni.  
✓ Dystans: 50m.  
✓ Postawa strzelecka: stojąca bez podpórki. Uwaga! Zabrania się wykorzystywania pasa broni do sta-

bilizacji postawy. 
✓ Czas i ilość strzałów: trzynaście strzałów w czasie 30 min. Oceniane dziesięć najlepszych. 

Na stanowisku dopuszcza się ładowanie broni tylko z fiolek napełnionych prochem, zakaz używania patro-
nów, prochownic. Dopuszcza się używanie przyśpiesznika oraz broni wyposażonej w diopter. 
 
II. Rewolwer, pistolet czarnoprochowy 

✓ Broń: dowolny czarnoprochowy rewolwer lub pistolet będący repliką broni wytworzonej do 1885 r. 
Uwaga! Zabrania się używania broni zmodyfikowanej poprzez dodanie/zamienienie elementów 
spoza epoki (np. celowniki laserowe). 

✓ Rodzaj pocisku: dowolny adekwatny do używanej broni.  
✓ Dystans: 25m. 
✓ Postawa strzelecka: stojąca z wolnej ręki.  
✓ Czas i ilość strzałów: trzynaście strzałów w czasie 30 min. Oceniane dziesięć najlepszych. Oceniane 

dziesięć najlepszych. O ilości punktów za poszczególny strzał decyduje położenie środka przestrzeli-
ny na tarczy. 

Na stanowisku dopuszcza się ładowanie broni tylko z fiolek napełnionych prochem, zakaz używania patro-
nów, prochownic. Nie dotyczy karabinów ładowanych odtylcowo wyprodukowanych do 1885 roku bądź ich 
replik. Dopuszcza się używanie broni z regulowanymi przyrządami celowniczymi. 
 
Uwaga! W przypadku wątpliwości o zakwalifikowaniu broni do danej konkurencji ostateczną decyzje po-
dejmuje sędzia główny. 
 

1. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez więcej niż jednego 
zawodnika po uprzednim zgłoszeniu do organizatora. 

2. Organizator nie zapewnia zawodnikom broni i amunicji. 
3. Zawodnik zgłoszoną konkurencję może strzelać tylko raz. 
4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w jednej konkurencji przez klasyfikowanych 

uczestników o zwycięstwie decyduje 3-strzałowa dogrywka. 

 
 
BEZPIECZEŃSTWO 
 
1. Każda osoba po przybyciu na strzelnicę ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać REGULAMIN STRZEL-

NICY SPORTOWEJ ,, REDUTA” Nadwiślańskiego Stowarzyszenia Historii Militarnej w Dęblinie przy ulicy 
Balonna. 

2. Bezwzględnie ze strzelnicy usunięte zostaną osoby, które znajdują się w stanie po spożyciu alkoholu lub 
substancji odurzających, agresywne, a także podejmujące jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać 
zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora. 

3. Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie z załadowaną bronią oraz ładowania broni bez ko-
mendy. 

4. Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz kontaktu z bronią innym osobom niż wykonujące 
strzelanie zgodnie z ustaloną kolejnością zmiany strzelającej. 



4 

 

5. Zabrania się dotykania i manipulowania bronią na osi strzeleckiej podczas sprawdzania wyników przez 
zespół sędziowski znajdujący się przy tarczach strzeleckich. 

6. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego. 
7. Każdy uczestnik powinien posiadać okulary ochronne oraz ochronniki słuchu. 
8. Zabrania się wyciągania broni z futerałów/kabur, oraz manipulowania nią i składania na sucho, poza 

stanowiskiem strzeleckim lub wyznaczonym miejscem. 
9. Zabrania się strzelać: z broni niesprawnej, niesprawną amunicją, amunicją niedostosowaną do danego 

rodzaju broni  lub amunicją, której używanie jest prawnie zabronione. 
10. Na stanowisku dopuszcza się ładowanie broni tylko z fiolek napełnionych prochem, zakaz używania pa-

tronów, prochownic.  
 
KLASYFIKACJA 
 
Przewidziane są następujące klasyfikacje: 

− open broń długa, 

− open broń krótka. 
 
 
NAGRODY 
 
1. Klasyfikacja indywidualna karabin – za miejsca I, II, III puchary, medale i dyplomy. 
2. Klasyfikacja indywidualna rewolwer/pistolet – za miejsca I, II, III puchary, medale i dyplomy. 
3. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Protesty przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po ich zakończeniu. 
2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.  
3. Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora wynikających z nieznajomo-

ści regulaminu i zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, 

uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych uczestników. 
5. Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany jeżeli: nie przestrzega regulaminu zawodów, nie podporządkowu-

je się instrukcjom i poleceniom organizatora lub osób funkcyjnych.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
7. Zawodnicy poprzez wpisanie się na listę startową potwierdzają zapoznanie się z regulaminem zawo-

dów oraz strzelnicy i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania do własnych celów zdjęć przed-

stawiających uczestników. 
9. Wjazd na teren strzelnicy tylko dla osób funkcyjnych i zawodników. 

 


