
REGULAMIN MISTRZOSTW WARSZAWY 

W STRZELECTWIE SPORTOWYM 

 

1. Organizatorzy 

Warszawsko - Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego  

Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka, 

2. Uczestnicy 

W Mistrzostwach Warszawy uczestniczyć mogą osoby uprawiające strzelectwo 

sportowe, po okazaniu aktualnej Licencji Strzeleckiej PZSS.  

3. Cele zawodów: 

- Rozwijanie współzawodnictwa sportowego. 

- Podnoszenie umiejętności strzeleckich, osiąganie wysokiej pozycji w klasyfikacji 

sportowej WMZSS i PZSS. 

- Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

- Integracja środowisk strzeleckich klubów stołecznych. 

- Rozwój strzelectwa sportowego w  województwie mazowieckim. 

- Zdobywanie odznak strzeleckich. 

- Czynny odpoczynek na świeżym powietrzu.  

4. Miejsce zawodów 

Strzelnica Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” Warszawa Sekcji 

Strzeleckiej- Rembertów poligon 

5. Termin zawodów 

Niedziela 24-09-2017  

1. 9.30 – 15.00  przyjmowanie zgłoszeń i opłat startowych 

2. 9.30 – 15.30   rozgrywanie konkurencji w kolejności przyjętych zgłoszeń 

3. 16.00   wstępne ogłoszenie wyników  

4. 16.00 – 16.30  czas na protesty i przygotowanie zakończenia zawodów  

5. 16.30  zakończenie zawodów (wręczenie medali i dyplomów) 

Uwaga: 

Punkt. 3,4,5 może zostać przesunięty  ze względu na liczbę uczestników  
 
 
 

 



6. Rozgrywane konkurencje: 

Pistolet sportowy 20 strzałów – jedna ręka  

(5 strzałów próbnych + 2 x 10 minut na serie oceniane) 

       Pistolet sportowy 30 strzałów – jedna ręka  

(5 strzałów próbnych + 3 x 10 minut na serie oceniane)  

Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów – jedna ręka 

(3 strzały próbne + 2 x 10 minut na serie oceniane) 

Karabin sportowy 20 strzałów leżąc  

(5 strzałów próbnych + 2 x 10 minut na serie oceniane) 

Karabin centralnego zapłonu 20 strzałów 

(3 strzały próbne + 2 x 10 minut na serie oceniane) 

Trap 25 strzałów  

Pistolet praktyczny IPSC 

Parkur 

Zawodnik w danej konkurencji może wystartować tylko jeden raz. 

7. Klasyfikacja zawodów 

O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów w poszczególnych 

konkurencjach. W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowej liczby 

punktów  o kolejności decyduje większa liczba dziesiątek centralnych, dziesiątek, 

dziewiątek, itd. Jeżeli kolejności nie da się w ten sposób ustalić, to sędzia główny 

zawodów zarządza dogrywkę.  

8. Nagrody 

We wszystkich konkurencjach za I - III miejsce  -  medale i dyplomy.  

9. Postanowienia końcowe 

Protesty przyjmuje sędzia główny przez 10 min po ogłoszeniu oficjalnych wyników  

i po wpłaceniu 100 PLN opłaty za wniesiony protest. 

Do wszystkich kwestii nie omówionych w tym regulaminie mają zastosowanie 

przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.  

 


