
 

ORGANIZATOR 

Klub Strzelecki 
LOK „Szarotka” Nowy Targ 

 

II Zawody o Puchar Zbrojmistrza 

ZAWODY ZALICZANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI ZAWODNICZEJ 

Miejsce: Nowy Targ 25.03.2023r. 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 

Konkurencje: pistolet, karabin, 

Zawody: SK, 

Kategoria wiekowa: Open, 

Cel zawodów: 

Popularyzacja strzelectwa sportowego, prowadzenie integracji środowiska 

strzeleckiego, umożliwienie sportowej rywalizacji członkom PZSS, wyłonienie 

zwycięzców. 

Miejsce i termin zawodów: 

Strzelnica LOK Nowy Targ ul. Sybiraków 45, dnia 25.03.2023r. 

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

Konkurencje: 

1. Pistolet centralny zapłon dynamiczny   Pcz12 Dyn, 

2. Karabin sportowy      Ksp20 L, - około godz. 11.00, 

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: 

• Pcz12 Dyn i Ksp20 L    I, II, III miejsce - puchary i dyplomy. 

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

• Kpn20, Ppn20     I, II, III miejsce - puchary 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!!! 

W zawodach mogą startować osoby pełniące w nich funkcje sędziowskie. 

 

Broń i amunicja: 

Broń i amunicja własna lub broń nieodpłatnie a amunicję odpłatnie zapewnia 

Organizator. 

Uwaga! 

Konkurencja karabin sportowy leżąc   Ksp20L. Godzina rozpoczęcia 

strzelania 11.00. Postawa leżąca z wolnej ręki z wykorzystaniem pasa. Odległość: 50 

m, Tarcza TS-1: (2 tarcze próbne – ilość strzałów dowolna., 10 tarcz ocenianych – po 

2 strz. do każdej), Czas: 35 min. (w tym czas przygotowawczy i na strzały próbne15 

min i strzały oceniane 20 min), Broń: karabin bocznego zapłonu, dowolne przyrządy 

celownicze klasyczne.  

 

Pistolet centralny zapłon - dynamiczny  Pcz12  Dyn. Do strzelania w tej 

konkurencji używamy pistoletu centralnego zapłonu 9mm Para i większym. Odległość 

do celów około 10-15 metrów. Pistolet jest na pasie nośnym w kaburze lub 

urządzeniu utrzymującym pistolet, ewentualnie na stanowisku na stole z odłączonymi 

magazynkami. Magazynki uprzednio załadowane w „strefie bezpieczeństwa” po 6 

naboi umieszczone na pasie nośnym w ładownicach lub leżą na stole. Przed 

rozpoczęciem strzelania sędzia dokonuje kontroli broni i po potwierdzeniu 

gotowości przez zawodnika, sędzia podaje komendę START. Zawodnik dobywa 

broń, ładuje (podłącza) magazynek i z 3 wyznaczonych miejsc ostrzeliwuje 3 cele 

papierowe. Następnie dokonuje zmiany magazynka dobywając z ładownicy na pasie 

lub ze stołu, przemieszcza się na kolejne stanowisko i kontynuuje strzelanie do celów 

w postaci metalowych poperów (po 1 strzale do 6 blach - maszyna). Zakończenie 

strzelania kończy się z chwilą opróżnienia z naboi obydwu magazynków i podania 

czasu konkurencji przez sędziego. Ponownie sędzia dokonuje kontroli broni 

podając komendy, Rozładuj do przejrzenia broń następnie, schować broń do kabury 



lub pozostawić na stole. Następnie w obecności zawodnika dokonuje się oceny 

przestrzelin.  

Strzelectwo praktyczne/dynamiczne w zasadniczy sposób różni się od znanego 
dotychczas. Ruch, presja czasu na wynik – to cechy charakterystyczne. Strzela się 
amunicją kal. 9 mm PARA i większymi, obowiązkowe są okulary ochronne i 
ochraniacze słuchu – także dla widzów, a na torze strzeleckim (za każdym razem 
innym) zawodnikowi towarzyszy sędzia (Range Officer). Realne dystanse strzelań, 
tarcze dotychczas nieznane w Polsce – w tym tarcze metalowe, specyfika 
konkurencji i mistrzostwo w opanowaniu broni, to najciekawsze atrybuty tej 
dyscypliny strzeleckiej. Tu nie ma „zacięć” – problemy ze sprzętem i amunicją są 
problemami zawodnika. 

Strefy Bezpieczeństwa  

• Organizator zawodów odpowiedzialny jest za przygotowanie i udostępnienie 
Strefy Bezpieczeństwa, która musi być wyraźnie oznaczona i powinna być 
zlokalizowana w wygodnym dla zawodników miejscu.  

• W Strefie Bezpieczeństwa musi znajdować się stół z wyraźnie oznaczonym 
miejscem bezpiecznego kierowania lufy i wyznaczonymi granicami Strefy.  

• Zawodnicy mogą bez nadzoru korzystać ze Stref Bezpieczeństwa w celach 
wskazanych poniżej pod warunkiem pozostawania w granicach strefy i kierowania 
broni w kierunku bezpiecznym. Naruszenie tych zasad może być karane 
dyskwalifikacją. 

• Wkładanie i wyjmowanie z futerału oraz wkładanie do kabury niezaładowanej 
broni.  

• Ćwiczenie wkładania i wyjmowania z kabury broni, składania się i strzelania „na 
sucho”.  

• Ćwiczenie wymiany magazynków (z użyciem pustych magazynków) i/lub 
przeładowywania broni.  

• Sprawdzanie, rozbieranie, czyszczenie, naprawa i konserwacja broni, jej części 
składowych i innych akcesoriów.  

• Strefie Bezpieczeństwa nie wolno pod żadnym pozorem manipulować ostrą ani 
ćwiczebną amunicją przechowywaną luzem, w opakowaniu, w magazynkach, czy 
w szybkoładowaczach. 

 
Drogie koleżanki i koledzy, sędziowie przypominam, że: 

1. Sędzia odpowiedzialny za tor musi odczytać na głos "Briefing" (pisemny opis toru) 
każdemu składowi w ten sam sposób. 

Dodatkowo sędzia MUSI zaprezentować akceptowalną pozycję startową poprzez jej 
demonstrację lub pokazanie na planszy, zdjęciu itp. niezależnie od poziomu 
zawodów. 

System oceniania - kary 

Trafienie w poszczególne strefy na tarczy skutkuje doliczeniem odpowiedniej ilości 
czasu: 



      

• Alpha - 0 sekund, 
• Charlie - 2 sekundy, 
• Delta - 4 sekundy, 
• Miss - nietrafienie w wyznaczoną strefę 6 sekund, 
• nietrafienie w poper 5 sekund, 

Procedura - błąd proceduralny – kara 5 sekund, 

• pierwsza uwaga" Palec", 
• nieodpowiednie używanie zasłon, 
• nieprzestrzeganie zasad opisu toru, 
• niestrzelanie w ruchu zgodnie z wymogiem, 
• zawodnik, który po komendzie „GOTÓW” ale przed sygnałem „START” 

zmienia położenie dłoni, lub zmienia pozycję całego ciała w sposób 
ułatwiający start, 

• zwiększenia stabilności poprzez podparcie się o ziemię, przeszkodę lub inny 
rekwizyt w czasie strzelania. 

Dyskwalifikacja 

Dyskwalifikacją karany jest każdy zawodnik, który podczas zawodów dynamicznych 
złamie zasady bezpieczeństwa lub podejmie inne działanie zabronione. 

Po orzeczeniu należy postępować zgodnie z poleceniami sędziego i następnie 
odłożyć broń do kabury / na stolik. 

• grożenie komukolwiek, przede wszystkim poprzez niebezpieczne zachowanie, 
• naruszenie bezpiecznych kątów kierowania lufy, 
• manipulowanie załadowaną bronią poza stanowiskiem strzeleckim, 
• upuszczenie broni, 
• naruszenie bezpiecznych miejsc kierowania lufy, 
• ponowne trzymanie palca w obrębie języka spustowego, 
• niesportowe zachowanie, 
• niekontrolowany strzał, niebezpieczne posługiwanie się bronią,  
• manipulowanie bronią w miejscach innych niż Strefa Bezpieczeństwa 

 

Konkurencja karabin wyborowy bocznego zapłonu z optyką   Kwbz20. 
Postawa leżąca bez pasa sportowego, karabin może być podparty (za wyjątkiem 
przyrządów do przystrzeliwania broni) dopuszczone są tylko karabiny sportowe 
bocznego zapłonu (Long Rifle). Tarcza własna autorska organizatora. Przyrządy 



celownicze - optyka. 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. 

Postawa leżąca z wolnej ręki (może być wykorzystany pas nośny) dopuszczone są 

tylko karabiny semi auto bocznego zapłonu z magazynkiem (Long Rifle). Przyrządy 

celownicze – klasyczne (muszka-szczerbinka lub przeziernik-muszka). Tarcza 

NT23P/2. 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. 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 po konsultacji z sędzią głównym. 

Informacje dodatkowe:  

6. Rejestracja zawodników będzie odbywała się w innych pomieszczeniach, 
7. Na stanowiska strzeleckie wchodzą tylko osoby zapisane na strzelanie, 
8. Oczekujący na start zawodnicy pozostają na zewnątrz budynku,  

w samochodach lub innych pomieszczeniach, 
9. Wręczenie pucharów/medali i dyplomów odbędzie się po zawodach, 

 

Warunki bezpieczeństwa 

- wszystkie czynności w obszarze strzelań i na stanowiskach strzeleckich 

wykonujemy tylko za zgodą lub na polecenie sędziego lub osób funkcyjnych, 

- wszystkich zawodników obowiązuje stosowanie wskaźników bezpieczeństwa 

podczas strzelania wszystkich konkurencji, posiadaczy broni własnej już podczas 

wchodzenia na teren obiektu strzelnicy (ma mieć przy sobie), 

- w przypadku awarii broni lub zacięcia broni, zawodnik usuwa samodzielnie  

z zachowaniem obowiązujących kątów lub zgłasza sędziemu stanowiskowemu przez 

podniesienie ręki, 

- 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.  

Strzelających ze broni gładkolufowej obowiązują ochronniki słuchu i wzroku 

oraz osoby funkcyjne. 

 

ZABRONIONE ELEMENTY /wybrane z „Dress Code”/: 

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. 

Wszyscy obecni na zawodach zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa. 


