
Regulamin 
Zawodów w Strzelaniach Dynamicznych  

z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

 
 

1. Organizator 
Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka. 
 
2. Uczestnicy 
W zawodach Sekcji Strzeleckiej uczestniczyć mogą osoby uprawiające strzelectwo 
sportowe, zrzeszone w PZSS, posiadające Licencję Strzelecką PZSS oraz zaproszone 
osoby. 
 
3. Cele zawodów: 
- uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
- integracja środowiska strzeleckiego, 
- promowanie działań pro obronnych i edukacji dla bezpieczeństwa, 
- popularyzacja strzelectwa, 
- podniesienie umiejętności strzeleckich oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. 
 
4. Miejsce zawodów 
Strzelnica CWKS „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka - Rembertów – Poligon. 
 
5. Termin i program zawodów 
- 11 listopada 2018r. 
- wydawanie i sprzedaż metryczek od godz. 9:00 do ok. godz. 11:00 
- otwarcie zawodów i odprawa organizacyjna godz. 9.30 
- początek strzelań od godz. 10:00 
- ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów ok. godziny 15:00 (zależnie od liczby 
uczestników). 
 
6. Broń i amunicja 
 
KLUBOWA 
- karabiny AK 47 , pistolety Glock 17 , strzelby typu shotgun. 
 
Dopuszcza się broń własną: 
- karabiny samopowtarzalne kal.5,45-11,43mm wyposażone w dowolne przyrządy 
celownicze,  
- pistolety samopowtarzalne kal.7,62-11,43mm wyposażone w klasyczne przyrządy 
celownicze (muszka,szczerbina), 
- strzelby typu shotgun powtarzalne lub automaty wyposażone w dowolne 
przyrządy celownicze UWAGA ! amunicja kal.12/70 trap lub skeet o maksymalnej 
naważce 28 gram 
 
 
 
 



 
 
 
7. Konkurencje 
 
 

TOR A - Strzelba + Karabin + Pistolet  

Ilość strzałów/amunicji  

Strzelba – 5 strzałów  

Karabin – 16 strzałów (2 magazynki po 8 naboi) 2 tarcze 23p 

Pistolet – 12 strzałów (2 magazynki po 12 naboi) 2 tarcze TS2 

Limit czasu – 90 sekund 

 

PRZEBIEG KONKURENCJI 

Zawodnik trzyma strzelbę załadowaną 5 nabojami nieprzeładowaną. Po komendzie 

sędziego „START” oddaje 5 strzałów do poperów rozstawionych w odległości ok 12-

15m od stanowiska. Następnie odkłada broń lufą do wału bocznego i przebiega do 

stołu gdzie zlokalizowane jest stanowisko karabinu i pistoletu w odległości ok 20m 

od tarcz. Bierze karabin i strzela z postawy stojącej do tarcz 23p dwa magazynki z 

wymianą. Następnie odkłada karabin lufą do tarcz, bierze pistolet przyjmując 

postawę klęcząc i strzela dwa magazynki z wymianą do tarcz TS2 wykorzystując 

stół jako podpórkę podczas strzelania. 

Po ukończonym strzelaniu przez strzelającego następuje kontrola broni przez 

sędziego. Po kontroli broni następuje ocena strzelania w obecności zawodnika. 

Trafiony poper – 10 pkt. Przestrzeliny w tarczy wg punktacji pierścieni i stref 

trafień. W przypadku stwierdzenia więcej niż programowa ilość przestrzelin w 

danej tarczy odejmuje się nadprogramowe strzały o najwyższej wartości.  

Dopuszcza się używanie osprzętu taktycznego. Zawodnicy mogą wykorzystywać 

pasy taktyczne i kabury ,magazynki do broni są podpinane tylko na stanowisku 

strzeleckim. Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem konkurencji 

umiejscowienie broni musi być skonsultowane z sędzią prowadzącym. Podczas 

przemieszczania się magazynki znajdują się w ładownicach lub w innym miejscu 

poza bronią. W tych przypadkach każdorazowo przed startem ocenia sędzia pod 

względem bezpieczeństwa. 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia prowadzący na danej osi.  

 

 

 

 



TOR B -Strzelba + Pistolet  

Ilość strzałów/amunicji  

Strzelba – 5  strzałów, popery 

Pistolet – 12 (2 magazynki po 6 naboi) tarcza TS-2 i TS-9 

Limit czasu – 60 sekund 

 

PRZEBIEG KONKURENCJI 

Zawodnik trzyma strzelbę załadowaną 5 nabojami nieprzeładowaną. Po komendzie 

sędziego „START” oddaje 5 strzałów do poperów rozstawionych w odległości ok 12-

15m od stanowiska. Następnie odkłada broń lufą do wału bocznego i przebiega do 

stanowiska „pistoletu” w odległości ok 15m od tarcz (1 tarcza TS-2, 1 tarcza TS-9). 

Strzela po jednym magazynku do każdej tarczy w dowolnej kolejności. 

Po ukończonym strzelaniu przez strzelających następuje kontrola broni przez 

sędziego. Po kontroli broni następuje ocena strzelania w obecności zawodnika. 

Trafiony poper – 10 pkt. Przestrzeliny w tarczy wg punktacji pierścieni i stref 

trafień. W przypadku stwierdzenia więcej niż programowa ilość przestrzelin w 

danej tarczy odejmuje się nadprogramowe strzały o najwyższej wartości.  

Dopuszcza się używanie osprzętu taktycznego. Zawodnicy mogą wykorzystywać 

pasy taktyczne i kabury ,magazynki do broni są podpinane tylko na stanowisku 

strzeleckim. Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem konkurencji 

umiejscowienie broni musi być skonsultowane z sędzią prowadzącym. Podczas 

przemieszczania się magazynki znajdują się w ładownicach lub w innym miejscu 

poza bronią. W tych przypadkach każdorazowo przed startem ocenia sędzia pod 

względem bezpieczeństwa. 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia prowadzący na danej osi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOR C - Karabin + Pistolet (TYLKO BROŃ WŁASNA) 

Ilość strzałów/amunicji  

Karabin – 12 (2 magazynki po 6 naboi) tarcza pierścieniowa  

Pistolet – 12 (2 magazynki po 6 naboi) tarcza TS-9 (OBOWIĄZKOWA KABURA) 

Limit czasu – 60 sekund 

 

PRZEBIEG KONKURENCJI 

Zawodnik stoi przodem do przesłony w wytyczonym polu opierając obie dłonie o 

przesłonę. W kaburze jest pistolet z podpiętym magazynkiem – nieprzeładowany. 

Zamek broni nie może być w tylnym położeniu. Drugi magazynek znajduje się w 

ładownicy lub za pasem. Po komendzie „START” zawodnik dobywa broń i 

pozostając w wytyczonym polu wychyla się zza przesłony i strzela jeden magazynek 

do tarczy TS-9, następnie chowa się za przesłonę , wymienia magazynek, wychyla 

się z drugiej strony i zza przesłony strzela do tej samej tarczy TS-9. 

Po wystrzelaniu drugiego magazynka pistolet zostaje w wyznaczonym miejscu za 

przesłoną a zawodnik przebiega do kolejnej przesłony, przyjmuje postawę klęcząc i 

zza przesłony strzela  do tarczy pierścieniowej. Po wystrzeleniu pierwszego 

magazynka zawodnik wymienia magazynek i z postawy stojąc wykorzystując 

przesłonę strzela do tej samej tarczy pierścieniowej. 

Po ukończeniu strzelania Sędzia kontroluje broń. 

Czas – 50 sek. 

Ocena – Każde trafienie w zarys sylwetki TS-9 oraz w czarne pole tarczy 

pierścieniowej – 10pkt. 

W przypadku stwierdzenia ponadprogramowej liczby strzałów w tarczy za każdy 

dodatkowy strzał odejmuje się 10pkt. Od wyniku uzyskanego przez zawodnika w 

danej tarczy. 

Pozostałe sprawy rozstrzyga Sędzia prowadzący konkurencję. 

 

 

8. Klasyfikacja 
Klasyfikacja indywidualna z każdej z osi ( A, B, C).W przypadku uzyskania przez 
zawodników jednakowych wyników o kolejności decyduje większa liczba dziesiątek 
centralnych, dziesiątek, dziewiątek, itd. Jeżeli kolejności nie da się ustalić w ten 
sposób, sędzia główny zawodów zarządza dogrywkę. W przypadku startu 
wielokrotnego na danym torze liczy się najwyższy wynik osiągnięty na danym torze. 
 
 

 



9. Nagrody 
Za każdą oś – miejsca I – III puchary , dyplomy. 
 
10. Warunki uczestnictwa 
Zgłoszenie droga elektroniczną na adres ……………………………………………………… 
 
11. Oświadczenie startującego 
Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie 
podpisu na metryczce. 
 
Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych(Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r.z późn. zmianami) przez Centralny 
Wojskowy Klub Sportowy LEGIA Warszawa Sekcja Strzelecka oraz wykorzystanie 
jego wizerunku na wszystkich polach, co poświadcza podpisem na metryczce. 
 
 
12. Protesty i reklamacje 
Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego 
stanowiskowego należy składać bezzwłocznie do Sędziego Głównego Zawodów.  
Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego Zawodów w porozumieniu z 
Obserwatorem WMZSS. 
 
Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 
7 dni od zamieszczenia na stronie Stowarzyszenia komunikatu z zawodów.  
 
13. Postanowienia końcowe 
Zawody prowadzi komisja sędziowska powołana przez WMZSS. 
Do wszystkich kwestii nie omówionych w tym regulaminie mają zastosowanie 
przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 
 
                                  Ze sportowym pozdrowieniem 
                                             ORGANIZATOR 
 

 


