
PROGRAM I REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

I ZAWODY KLASYFIKACYJNE DELFIN TARNÓW 

 

- ZAWODY ZALICZANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI ZAWODNICZEJ - 

 

I. CEL ZAWODÓW 

1. Wyłonienie najlepszych zawodników. 

2. Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

20.01.2023 od godz. 10:00 do 18:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem 

21.01.2023 od godz. 9:00 do 17:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem 

Zawody odbędą się na strzelnicy DELFIN TARNÓW: 33-100 Tarnów, ul. Sanguszków 32. 

 

III. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Ognisko TKKF DELFIN w Tarnowie 

Adres: 33-100 Tarnów, ul. Sanguszków 32 

Kontakt: 14 6286910, 502021723, e-mail: barbara.brozek@interia.pl 

 

IV. UCZESTNICTWO 

W zawodach biorą udział zawodnicy posiadający patent i ważną licencję PZSS. 

W zawodach mogą startować osoby pełniące w nich funkcje sędziowskie. 

 

V. ZGŁOSZENIA 

Obowiązują zgłoszenia przez stronę https://zawodnik.rezultaty24.pl 

lub telefoniczne – do dnia 19.01.2023 – do godziny 17:00 

(podczas kontaktu telefonicznego ustala się dzień i godzinę strzelanych konkurencji). 

 

VI. KONKURENCJE STRZELECKIE 

W trakcie zawodów przeprowadzone będą następujące konkurencje: 

Lp. Nazwa skrócona Nazwa pełna oraz opis konkurencji 

1. Kdw20S 

25m Karabin dowolny 20 strzałów stojąc 
Postawa: stojąca, Odległość: 25 m, 
Tarcza: Kdw 50m [TS-1] (1 tarcza próbna – 5 strz., 2 tarcze oceniane – po 10 strz. do każdej), 
Czas: 25 min. (w tym czas przygotowawczy i na strzały próbne), 
Broń: dowolny karabin bocznego zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze. 
UWAGA: w przypadku korzystania z broni z magazynkiem, maksymalna liczba nabojów jaka może 
zostać jednorazowo załadowana do magazynka to 5 szt. 

2. Kdw20L 

25m Karabin dowolny 20 strzałów leżąc 
Postawa: leżąca, Odległość: 25 m, 
Tarcza: własna organizatora – pomniejszona tarcza TS-1 
(1 tarcza próbna – 5 strz., 10 tarcz ocenianych – po 2 strz. do każdej), 
Czas: 25 min. (w tym czas przygotowawczy i na strzały próbne), 
Broń: dowolny karabin bocznego zapłonu, dowolne przyrządy celownicze. 
UWAGA: w przypadku korzystania z broni z magazynkiem, maksymalna liczba nabojów jaka może 
zostać jednorazowo załadowana do magazynka to 5 szt. 

https://zawodnik.rezultaty24.pl/


 

Lp. Nazwa skrócona Nazwa pełna oraz opis konkurencji 

3. Kdk10S 

25m Karabin dużego kalibru 10 strzałów stojąc 
Postawa: stojąca, Odległość: 25 m, 
Tarcza: Kdw 50m [TS-1] (1 tarcza próbna – 5 strz., 1 tarcza oceniana – 10 strz.), 
Czas: 15 min. (w tym czas przygotowawczy i na strzały próbne), 
Broń: dowolny karabin centralnego zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze. 
UWAGA: w przypadku korzystania z broni z magazynkiem, maksymalna liczba nabojów jaka może 
zostać jednorazowo załadowana do magazynka to 5 szt. 

4. Kdk10L 

25m Karabin dużego kalibru 10 strzałów leżąc 
Postawa: leżąca, Odległość: 25 m, 
Tarcza: własna organizatora – pomniejszona tarcza TS-1 
(1 tarcza próbna – 5 strz., 10 tarcz ocenianych – po 1 strz. do każdej), 
Czas: 15 min. (w tym czas przygotowawczy i na strzały próbne), 
Broń: dowolny karabin centralnego zapłonu, dowolne przyrządy celownicze. 
UWAGA: w przypadku korzystania z broni z magazynkiem, maksymalna liczba nabojów jaka może 
zostać jednorazowo załadowana do magazynka to 5 szt. 

5. Ppn60 

10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów 
Postawa: stojąca, sportowa wg ISSF / PZSS (z jednej ręki), Odległość: 10 m, 
Tarcza: Ppn 10m [TS-8] (1 tarcza próbna – strz. próbne, 6 tarcz ocenianych po 10 strz. do każdej), 
Czas: 75 min. (w tym czas przygotowawczy i na strzały próbne), 
Broń: dowolny pistolet pneumatyczny spełniający wymogi ISSF dla Ppn. 

6. Psp30 cz.d. 

25m Pistolet sportowy 30 strzałów część dokładna 
Postawa: stojąca, sportowa wg ISSF / PZSS (z jednej ręki), Odległość: 25 m, 
Tarcza: Psp 25m cz.d. [TS-2] 
(1 tarcza próbna – 5 strz. próbnych, 3 tarcze oceniane po 10 strz. do każdej), 
Czas: 35 min. (w tym 5 min. czas przygotowawczy i na strzały próbne), 
Broń: dowolny pistolet bocznego zapłonu spełniający wymogi ISSF dla Psp. 
UWAGA: max liczba nabojów jaka może zostać jednorazowo załadowana do magazynka to 5 szt. 

7. Pb10 

25m Pistolet bocznego zapłonu 10 strzałów 
Postawa: stojąca, z jednej ręki lub oburącz, Odległość: 25 m, 
Tarcza: TS-2 (bez tarczy próbnej, 1 tarcza oceniana - 10 strzałów), 
Czas: 30 sekund (brak czasu przygotowawczego i na strzały próbne) 
Broń: dowolny pistolet bocznego zapłonu spełniający wymogi ISSF dla Psp. 
Przebieg konkurencji: na komendę sędziego zawodnik ładuje 2 magazynki po 5 nabojów każdy, po 
czym jeden z nich kładzie na stoliku na stanowisku strzeleckim a drugi podpina do broni i 
przyjmuje postawę strzelecką. Po komendzie START wydanej przez sędziego zawodnik oddaje 5 
strzałów, wymienia magazynek i oddaje 5 kolejnych strzałów. W przypadku przekroczenia czasu 
konkurencji (30 sekund), strzały oddane po upływie czasu nie są zaliczane do wyniku zawodnika. 

8. Pcz30 cz.d. 

25m Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów część dokładna 
Postawa: stojąca, sportowa wg ISSF / PZSS (z jednej ręki), Odległość: 25 m, 
Tarcza: TS-2 (1 tarcza próbna – 5 strz. próbnych, 3 tarcze oceniane po 10 strz. do każdej) 
Czas: 35 min. (w tym 5 min. czas przygotowawczy i na strzały próbne), 
Broń: dowolny pistolet centralnego zapłonu spełniający wymogi ISSF dla Pcz. 
UWAGA: max liczba nabojów jaka może zostać jednorazowo załadowana do magazynka to 5 szt. 

9. Pw10 

25m Pistolet wojskowy 10 strzałów 
Postawa: stojąca, z jednej ręki lub oburącz, Odległość: 25 m, 
Tarcza: TS-2 (bez tarczy próbnej, 1 tarcza oceniana – 10 strzałów) 
Czas: 30 sekund (brak czasu przygotowawczego i na strzały próbne) 
Broń: dowolny pistolet centralnego zapłonu spełniający wymogi ISSF dla Pcz. 
Przebieg konkurencji: na komendę sędziego zawodnik ładuje 2 magazynki po 5 nabojów każdy, po 
czym jeden z nich kładzie na stoliku na stanowisku strzeleckim a drugi podpina do broni i 
przyjmuje postawę strzelecką. Po komendzie START wydanej przez sędziego zawodnik oddaje 5 
strzałów, wymienia magazynek i oddaje 5 kolejnych strzałów. W przypadku przekroczenia czasu 
konkurencji (30 sekund), strzały oddane po upływie czasu nie są zaliczane do wyniku zawodnika. 

10. Sd5S 

15m Strzelba dynamiczna 5 strzałów  
Postawa: stojąca, Odległość: 15 m, 
Tarcza: TS-2 (bez tarczy próbnej, 1 tarcza oceniana – 5 strzałów), 
Czas: pomiar czasu w czasie przebiegu konkurencji (brak czasu przygotowawczego i na strzały 
próbne), 
Broń: dowolna strzelba gładkolufowa typu Pump Action, dowolne przyrządy celownicze, amunicja 
typu ‘Breneka’. 
Wynik: Wynikiem przebiegu konkurencji jest współczynnik FACTOR (punkty dzielone przez czas). 
 



11. Sd5O 

15m Strzelba dynamiczna Open 5 strzałów  
Postawa: stojąca, Odległość: 15 m, 
Tarcza: TS-2 (bez tarczy próbnej, 1 tarcza oceniana – 5 strzałów), 
Czas: pomiar czasu w czasie przebiegu konkurencji (brak czasu przygotowawczego i na strzały 
próbne), 
Broń: dowolna strzelba gładko lufowa w tym Semi Auto, dowolne przyrządy celownicze, amunicja 
typu ‘Breneka’. 

 

VII. KLASYFIKACJA I REGULAMIN 

1. Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu oraz regulaminu PZSS. 

2. Zalecane jest stosowanie przez zawodników ochrony oczu oraz uszu. 

3. W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja OPEN. 

4. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie. 

5. Klasyfikacja finałowa: kwalifikują się zawodnicy, którzy brali udział w minimum 5 startach 

w danej konkurencji. Do klasyfikacji finałowej zalicza się 5 najlepszych startów zawodnika 

w danej konkurencji. Klasyfikacja finałowa sporządzana jest na koniec roku, wtedy też 

ogłoszony zostaje termin podsumowania i wręczenia nagród zarówno w klasyfikacji 

indywidualnej, jak i finałowej. Do klasyfikacji finałowej nie są brane pod uwagę konkurencje 

z broni gładko lufowej. 

 

VIII. NAGRODY 

1. W klasyfikacji indywidualnej (pojedyncze zawody): za zajęcie miejsca od I – III: dyplom. 

2. W klasyfikacji finałowej: miejsca I – VI: puchary, nagrody rzeczowe. 

 

IX. OPŁATY 

1. Startowe od każdej strzelanej konkurencji 50 zł – pokrywają uczestnicy. 

2. Koszty sędziów, osób funkcyjnych, obiektu – pokrywa organizator. 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Broń i amunicja własna uczestników. 

2. Na zawodach istnieje możliwość wypożyczenia broni na zasadach wcześniej uzgodnionych 

z organizatorem imprezy strzeleckiej. 

3. Opiekę medyczną na czas trwania zawodów zapewnia organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów. 

5. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem 

podejmuje organizator. 

 

 

 

ORGANIZATOR 

 


