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R  E  G  U  L  A  M  I  N 
OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH 

 „GRUNWALD 611” 
( klasyfikacja indywidualna ) 

 

Zawody ujęte w kalendarzu WZSS 

ZAPRASZAMY!!! 

 
 

 

OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY „DDM” !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strzelnica sportowa NOWOLIPSK 59 k/Chocza                                                               

25 lipca 2021 roku (niedziela) od godz:9.00 

 



 

 

           CEL ZAWODÓW:                                                                                                                   
- popularyzacja sportu strzeleckiego 

- doskonalenie umiejętności strzeleckich 

- integracja różnych instytucji oraz środowiska strzeleckiego 

 

 ORGANIZATORZY: 
- LOK Klub Żołnierzy Rezerwy „Komunalni” w Kaliszu 

- Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych 

 

 MIEJSCE I TERMIN: 
- strzelnica sportowa NOWOLIPSK 59 k.Chocza 

- 25 lipca 2021 roku (niedziela) od godz: 9.00 

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA: 
- w zawodach mogą brać udział  zawodnicy indywidualni reprezentujący: państwowe służby         

mundurowe, zawodnicy stowarzyszeń i klubów strzeleckich oraz niezrzeszeni. 

- podczas zawodów prowadzi się wspólną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn. 

- zgłoszenia:    

  telefonicznie do dnia 21 lipca 2021 r. lub w dniu zawodów do godz: 12.00 

   tel. 697 935 104   tel. 502 141 896 

- opłata startowa w konkurencjach wynosi: 

   >indywidualna: Strz.nr1 Psp-25zł. (bez amunicji)    35zł. (broń i amunicja organizatora)  

                                Strz.nr2 Pcz-25zł. (bez amunicji)    40zł. (broń i amunicja organizatora)                                    

                                Strz.nr3 Kcz-25zł. (bez amunicji)    40zł. (broń i amunicja organizatora) 

   >wielobój indywidualny: Strz.nr1,2,3 75zł. (bez amunicji),115zł. (broń i amunicja organizatora)  

 

  opłatę przyjmuje i pokwitowanie wpłaty wydaje KŻR ”KOMUNALNI” w KALISZU 

 BROŃ I AMUNICJA: 
- dla nie posiadających, broń zabezpieczają organizatorzy. Amunicja odpłatnie. 

- używanie własnej broni i amunicji jest dozwolone: pistolety sportowe kal.22LR (boczny zapłon), 

  pistolety centralnego zapłonu w kal. od 7,62 mm do 11,45 mm z wyłączeniem amunicji typu 

WADCUTTER we wszystkich kalibrach oraz chwytów (rękojeści) sportowych anatomicznych,  

  karabinki centralnego zapłonu w kal.5,45 mm do kal.7,62 mm z wyłączeniem repetierów, przyrządy 

celownicze mechaniczne, w karabinku dopuszcza się tylko i wyłącznie muszkę słupkową w otwartej 

osłonie.  

 

 KLASYFIKACJA: 

 Indywidualna 
- w poszczególnych konkurencjach 

  o zajętym miejscu decyduje ilość punktów uzyskana przez zawodnika, w przypadku 

  równej ilości punktów decyduje większa ilość 10-tek(centr.),10-tek, 9-tek, 8-mek, itd. 

- wielobój strzelecki (strzelanie nr1,2,3) 

  o zajętym miejscu decyduje suma punktów uzyskana przez zawodnika w poszczególnych 

  konkurencjach, w przypadku równej ilości punktów decyduje wynik uzyskany w strzelaniu nr1. 

 

Jeżeli nie można rozstrzygnąć o kolejności zajętego miejsca, sędzia 

główny zawodów zarządza o rozegraniu konkurencji: ZŁOTY STRZAŁ 

NAGRODY: 

 Klasyfikacja indywidualna:     

         Strzelanie nr1 Psp  I-III miejsce-puchary, dyplomy  IV-VI miejsce dyplomy  

         Strzelanie nr2 Pcz  I-III miejsce-puchary, dyplomy  IV-VI miejsce dyplomy 

         Strzelanie nr3 Kcz I-III miejsce-puchary, dyplomy  IV-VI miejsce dyplomy 

         Wielobój indywidualny (nr1,2,3)  I-III miejsce-puchary, dyplomy   IV-VI miejsce dyplomy 



 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- w zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin. 

- podczas strzelania zalecane jest używanie ochronników słuchu i okularów ochronnych. 

- ewentualne protesty zgłaszane są do sędziego głównego, jego decyzja jest ostateczna. 

- lunety obserwacyjne własne – dozwolone. 

- przestrzeliny w konkurencji Pcz będą kalibrowane kal.9,65 mm, a w Kcz kal.7,62 mm 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, 

   które ogłoszone zostaną przed rozpoczęciem zawodów. 

 

           KONKURENCJE: 

Strzelanie nr1 z pistoletu sportowego kal.22 LR (boczny zapłon) 

cel:   tarcza TS-4 

  odległość:  25 m 

  ilość naboi:  13szt. (3szt. seria próbna + 10szt. seria oceniana) 

  postawa:  stojąc z jednej ręki lub oburącz 

                        czas:                           czas przygotowawczy – decyzja należy do sędziego głównego 

                                                           danej konkurencji. (3strzały próbne - 3min.) 

                                                           liczba strzałów ocenianych i czas konkurencji, 10 strzałów-10min. 

                        punktacja:  zgodnie z przestrzelinami w tarczy.                                                                                                   

                                                           Uwaga: przestrzeliny z serii próbnej zaklejamy. 

Strzelanie nr2 z pistoletu centralnego zapłonu 

  cel:   tarcza TS-9 

  odległość:  25 m 

  ilość naboi:  13szt. (3szt. seria próbna + 10szt. seria oceniana) 

  postawa:  stojąc z jednej ręki lub oburącz 

                        czas:                           czas przygotowawczy – decyzja należy do sędziego głównego 

                                                           danej konkurencji. (3strzały próbne - 2min.) 

                                                           liczba strzałów ocenianych i czas konkurencji,10 strzałów-4min.) 

  punktacja:  zgodnie z przestrzelinami w tarczy.  

                  Prostokąt na tarczy ma wartość 10 pkt. 

                                                           Uwaga: przestrzeliny z serii próbnej zaklejamy. 

Strzelanie nr3 z karabinka centralnego zapłonu 

  cel:   tarcza 23p 

  odległość:  100 m 

  ilość naboi:  13szt. (3szt.seria próbna + 10szt.seria oceniana) 

                        rodzaj ognia:              pojedyńczy                                                                                                               

             postawa:                     leżąc bez podpórki                                                                                   

  czas:              czas przygotowawczy – decyzja należy do sędziego głównego 

                                                           danej konkurencji. (3strzały próbne - 3min.) 

liczba strzałów ocenianych i czas konkurencji, 10strzałów-10min. 

  punktacja:  zgodnie z przestrzelinami w tarczy 

                                                           do punktacji zalicza się max 10 najwyższych przestrzelin 

                                                           Uwaga: przestrzeliny z serii próbnej nie zaklejamy. 

 

Podczas zawodów strzeleckich zapewniamy gorący posiłek oraz napoje. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich. 

Powiadom kolegów strzelców o zawodach!!! 

ORGANIZATORZY 


