
ORGANIZATOR 

Klub Strzelecki 
LOK „Szarotka” Nowy Targ 

 

Zawody ostatniej szansy Cz. 2. 

Miejsce: Nowy Targ 04.12.2022r. 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 

Konkurencje: pistolet, karabin, 

Zawody: SK, 

Kategoria wiekowa: Open, 

Cel zawodów: 

Popularyzacja strzelectwa sportowego, umożliwienie sportowej rywalizacji członkom 

PZSS, wyłonienie zwycięzców. 

Miejsce i termin zawodów: 

Strzelnica LOK Nowy Targ ul. Sybiraków 45, dnia 04.12.2022r. 

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00, zamknięcie listy startowej godz. 11.00. 

Konkurencje: 

1. Pistolet sportowy     Psp30, 

2. Karabin sportowy     Ksp20 L, 

3. Karabin wyborowy bocznego zapłonu  Kwbz20, 

4. Karabin semi auto bocznego zapłonu  Ksemiautobz20, 

5. Karabin pneumatyczny    Kpn20, 

6. Pistolet pneumatyczny    Ppn20, 

Klasyfikacja: 

Indywidualna w każdej konkurencji. 

Wyróżnienia za konkurencje: 

• Psp30 i Ksp20L     I, II, III miejsce - medale i dyplomy. 

• Kwbz20, Ksemiautobz20)   I, II, III miejsce - medale i dyplomy. 

• Kpn20, Ppn20     I, II, III miejsce - medale i dyplomy. 

Nagrody nieodebrane przez zwycięzców w dniu zawodów zostaną przesunięte 

do puli nagród następnych zawodów. 



Startowe: 

• Osoby spoza Klubu KS LOK „Szarotka” w każdej konkurencji 50zł. 

• Członkowie Klubu „Szarotka” 30zł. Członkowie Klubu „Szarotka” do 21 roku 

życia 15zł. Startowe należy wpłacić przed rozpoczęciem udziału w zawodach 

u prowadzącego listę startową. 

W zawodach mogą wziąć udział tylko zawodnicy posiadający przy sobie do 

okazania ważne licencje zawodnicze!!! 

Broń i amunicja: 

Broń i amunicja własna lub broń nieodpłatnie a amunicję odpłatnie zapewnia 

Organizator. 

Uwaga! 

Konkurencja karabin wyborowy bocznego zapłonu z optyką  Kwbz20, dopuszczone 

są tylko karabiny sportowe bocznego zapłonu (Long Rifle). Przyrządy celownicze - 

optyka. Pozycja leżąc bez pasa sportowego, karabin może być podparty (za 

wyjątkiem przyrządów do przystrzeliwania broni). Strzały próbne (dwie tarcze) bez 

limitu amunicji, czas 15 min., oceniane 20 strz. (po 2 strzały do 10 tarcz). Czas 

konkurencji 20min. 

Konkurencja karabin semi auto bocznego zapłonu   Ksemiautobz20, 

dopuszczone są tylko karabiny semi auto z magazynkiem bocznego zapłonu (Long 

Rifle). Przyrządy celownicze – klasyczne (muszka-szczerbinka lub przeziernik-

muszka). Pozycja leżąca z wolnej ręki (może być wykorzystany pas nośny). Strzały 

próbne bez limitu amunicji do jednej tarczy czas 15 min, oceniane 20 strzałów do 

jednej tarczy. Czas konkurencji 20min. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem  
i przepisami PZSS i ISSF. 

2. Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę 
sędziowską. 

3. Wszystkich zawodników obowiązuje przepisy ISSF „Dress Code”, 

ZABRONIONE ELEMENTY  

6.3.6.4.1 Palenie tytoniu jest zabronione na strzelnicy i widowni. 

6.7.4.3  Mogą być używane tylko urządzenia redukujące hałas. Podczas 
zawodów i treningów zabronione jest używane odbiorników radiowych, iPodów, i 
wszelkich urządzeń wytwarzających dźwięki oraz urządzeń telekomunikacyjnych w 
Polu Gry, z wyłączeniem tych, które są używane przez osoby funkcyjne.  

6.7.4.4 Telefony komórkowe lub inne urządzenia umożliwiające komunikowanie się 
(np. tablety itp.), urządzenia elektroniczne lub noszone na nadgarstku (np. smart 
watch) nie mogą być używane przez zawodników znajdujących się na linii ognia. 

6.20.3.1  Zakazana odzież podczas zawodów i uroczystości medalowych dotyczy 
niebieskich dżinsów, dżinsów albo podobnych spodni o niesportowych kolorach, 
odzieży maskującej (paramilitarnej), T-shirtów bez rękawów, za krótkich spodenek 
(patrz przepis 6.20.2.8), spodenek obcinanych, postrzępionych, wszystkich typów 



sandałów, spodni z łatami albo dziurami, jak również koszul albo spodnie z 
niesportowymi albo niepoprawnymi napisami. Zawodnicy nie mogą nosić sandałów 
jakiegokolwiek typu oraz zdejmować obuwia (bez względu na to, czy są w 
skarpetkach, czy bez). Dopuszczone obuwie typu sportowego sięgające 
maksymalnie do kostki. 

 

Informacje dodatkowe:  

• Rejestracja zawodników będzie odbywała się w innych pomieszczeniach, 

• Na stanowiska strzeleckie wchodzą tylko osoby zapisane na strzelanie, 

• Oczekujący na start zawodnicy pozostają na zewnątrz budynku,  
w samochodach lub innych pomieszczeniach, 

• Wręczenie pucharów/medali i dyplomów odbędzie się po zawodach, 

 

Warunki bezpieczeństwa - broń załadowaną trzymaną w rękach lufą skierowaną do 

ziemi pod kontem 45 stopni w kierunku celów. Osoby oczekujące na strzelanie 

pozostają w pomieszczeniach strzelnicy lub poza strzelnicą i czekają na wezwanie. 

6.2.5 Ochrona słuchu. Wszystkich zawodników, osoby funkcyjne i inne osoby 

znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii ognia 25m, 50m i 300m oraz na 

wszystkich stanowiskach do strzelania do rzutków, zachęca się do używania 

wkładek, zagłuszek lub innych urządzeń służących ochronie słuchu. W strefie 

strzelań, w widocznym miejscu muszą być wywieszone stosowne ostrzeżenia i 

przygotowane środki ochrony słuchu dla wszystkich osób tam się znajdujących. 

Zabronione jest używanie przez zawodników i trenerów znajdujących się w Polu Gry 

(FOP) urządzeń służących ochronie słuchu zawierających jakiekolwiek urządzenia 

odbiorcze lub wzmacniające dźwięk. Osoby funkcyjne zawodów mogą używać 

ochronniki słuchu zawierające systemy komunikacji lub wzmacniania dźwięku. 

Zawodnicy z wadą słuchu (niedosłyszący) mogą używać urządzenia wzmacniające 

dźwięk po uzyskaniu zgody jury.  

6.2.6 Ochrona wzroku. Podczas strzelania wszystkich zawodników zachęca się do 

używania bezodpryskowych okularów strzeleckich lub zastosowania innego, 

podobnego sposobu ochrony wzroku. 

 

Wszyscy obecni na zawodach zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa. 


