
Regulamin Zawodów Otwartych 

Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” Warszawa 

Sekcja Strzelecka 

 
 

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 aktualną Licencję Strzelecką PZSS. 
 
3. Cele zawodów: 
- rozwijanie współzawodnictwa sportowego 
- podnoszenie umiejętności strzeleckich 
- popularyzacja strzelectwa sportowego  
- integracja środowisk strzeleckich stołecznych klubów 
- rozwój strzelectwa sportowego w naszym regionie 
- zdobywanie odznak strzeleckich 
- czynny odpoczynek wśród przyjaciół, koleżanek i kolegów 
 
4. Miejsce zawodów 
Strzelnica kryta Sekcji Strzeleckiej CWKS ,,Legia'' Warszawa  przy 
 ul. Łazienkowskiej 3. 
 
5. Terminy zawodów 
- sprzedaż metryczek od godz. 09:00 do godz. 15:00 
- rozpoczęcie zawodów o godz. 09:00 
- ogłoszenie wyników po zakończeniu konkurencji ok. godziny 15:15 
- zakończenie 15:30 (może ulec zmianie w przypadku dużej ilości uczestników) 
 
6. Rozgrywane konkurencje: 
 
Pistolet/Rewolwer sportowy - 10 strzałów 
- Broń i amunicja kal. 5,6mm boczny zapłon 
- ilość strzałów – 5 próbnych + 10 ocenianych 
- Tarcza TS-4 
- Czas – 5min próbne/10min oceniane 
- Odległość 25m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Po strzeleniu strzałów 
próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po wcześniejszym zgłoszeniu 
zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. Dozwolone jest 
strzelanie z obu rąk. 
W przypadku, gdy na strzelnicy zastosowane są transportery tarcz w celu 
zachowanie lepszej przepustowości strzelań dopuszczalne są zmiany zawodników  
w trybie indywidualnym. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń 
musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału lub kabury. 
 



Pistolet centralnego zapłonu - 10 strzałów 
- Broń i amunicja kal. do 9mm 
- ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych 
- Tarcza TS-4 
- Czas – 3min próbne/10min oceniane 
- Odległość 25m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Po strzeleniu strzałów 
próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po wcześniejszym zgłoszeniu 
zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. Dozwolone jest 
strzelanie z obu rąk. 
W przypadku, gdy na strzelnicy zastosowane są transportery tarcz w celu 
zachowanie lepszej przepustowości strzelań dopuszczalne są zmiany zawodników  
w trybie indywidualnym. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń 
musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału lub kabury. 
 
 
Pistolet centralnego zapłonu 45 ACP - 10 strzałów 
- Broń i amunicja kal. 45 ACP 
- ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych 
- Tarcza TS-4 
- Czas – 3min próbne/10min oceniane 
- Odległość 25m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Po strzeleniu strzałów 
próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po wcześniejszym zgłoszeniu 
zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. Dozwolone jest 
strzelanie z obu rąk. 
W przypadku, gdy na strzelnicy zastosowane są transportery tarcz w celu 
zachowanie lepszej przepustowości strzelań dopuszczalne są zmiany zawodników  
w trybie indywidualnym. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń 
musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału lub kabury. 
 
 
Rewolwer centralnego zapłonu - 10 strzałów 
- Broń i amunicja kal. dowolny centralnego zapłonu 
- ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych 
- Tarcza TS-4 
- Czas – 3min próbne/10min oceniane 
- Odległość 25m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Po strzeleniu strzałów 
próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po wcześniejszym zgłoszeniu 
zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. Dozwolone jest 
strzelanie z obu rąk. 
W przypadku, gdy na strzelnicy zastosowane są transportery tarcz w celu 
zachowanie lepszej przepustowości strzelań dopuszczalne są zmiany zawodników  
w trybie indywidualnym. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń 
musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału lub kabury. 
 
 
 
 



Pistolet/Rewolwer sportowy 10 strzałów część szybka 
- Broń i amunicja kal. 5,6mm boczny zapłon 
- ilość strzałów – 5 próbnych + 10 ocenianych 
- Tarcza (do pistoletu szybkostrzelnego) 
- Czas – zgodnie z przepisami PZSS  
- Odległość 25m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego do tarcz pierścieniowych. 
Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. 
Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów 
próbnych. Dozwolone jest strzelanie z obu rąk. 
Strzelanie jest prowadzone w następujący sposób. 
Po czasie przygotowawczym, na komendę sędziego prowadzącego „ładuj” 
zawodnicy ładują magazynki i broń, następnie wprowadzają nabój do komory 
nabojowej, Sędzia po oddaniu wszystkich strzałów przez zawodników kontroluje broń 
i dokonuje oceny tarcz. Przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po tym czasie 
strzelane są 2 serie oceniane 5 strzałowe. Po skończeniu strzelań przed zejściem  
ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału 
lub kabury. 
 
 
Pistolet sportowy 30 strzałów 
- Broń i amunicja kal. 5,6mm boczny zapłon 
- ilość strzałów – 5 próbnych + 3x10 ocenianych 
- Tarcza TS-4 
- Czas – 5min próbne/30min oceniane 
- Odległość 25m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Po strzeleniu strzałów 
próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po każdej serii 10 strzałowej 
tarcze są zmieniane. Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest 
strzelanie bez strzałów próbnych. Dozwolone jest strzelanie tylko z jednej ręki. 
W przypadku, gdy na strzelnicy zastosowane są transportery tarcz w celu 
zachowanie lepszej przepustowości strzelań dopuszczalne są zmiany zawodników  
w trybie indywidualnym. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń 
musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału lub kabury. 
 
 
Karabin sportowy 10 strzałów stojąc 
- Broń i amunicja kal. 5,6mm boczny zapłon 
- ilość strzałów – 5 próbnych + 10 ocenianych 
- Tarcza pierścieniowa 
- Czas – 5min próbne/10min oceniane 
- Odległość 25m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego. Strój zawodników dowolny, pozycja 
stojąca. Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane.  
Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów 
próbnych. 
W przypadku, gdy na strzelnicy zastosowane są transportery tarcz w celu 
zachowanie lepszej przepustowości strzelań dopuszczalne są zmiany zawodników  
w trybie indywidualnym. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń 
musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału. 



Karabin centralnego zapłonu 45 ACP - 10 strzałów – zabrania się używania 
optyki i kolimatorów 
- Broń i amunicja kal. 45ACP 
- ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych 
- Tarcza pierścieniowa 
- Czas – 3min próbne/10min oceniane 
- Odległość 25m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego. Strój zawodników dowolny, pozycja 
stojąca. Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane.  
Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów 
próbnych. 
W przypadku, gdy na strzelnicy zastosowane są transportery tarcz w celu 
zachowanie lepszej przepustowości strzelań dopuszczalne są zmiany zawodników  
w trybie indywidualnym. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń 
musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału. 
 
 
Karabin centralnego zapłonu 9mm - 10 strzałów – zabrania się używania optyki 
i kolimatorów 
- Broń i amunicja kal. do 9mm 
- ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych 
- Tarcza pierścieniowa 
- Czas – 3min próbne/10min oceniane 
- Odległość 25m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego. Strój zawodników dowolny, pozycja 
stojąca. Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane.  
Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów 
próbnych. 
W przypadku, gdy na strzelnicy zastosowane są transportery tarcz w celu 
zachowanie lepszej przepustowości strzelań dopuszczalne są zmiany zawodników  
w trybie indywidualnym. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń 
musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału. 
 
 
8. Nagrody 
We wszystkich konkurencjach za I - III miejsce dyplomy (w każdej konkurencji musi 
być sklasyfikowanych min. 6 zawodników). 
 
9. Klasyfikacja. 
W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowych liczy 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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.  
 
12. 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 

 


