
 Regulamin 
Zawodów długodystansowych  

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,  

-  rozwój strzelectwa sportowego w naszym regionie,  

-  zdobywanie odznak strzeleckich,  

-  czynny odpoczynek wśród przyjaciół, koleżanek i kolegów,  

 

4.  Miejsce zawodów  

Strzelnica Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia (WITU) w Zielonce  

 

5.  Termin i program zawodów  

- termin: 16.06.2018r. 

- sprzedaż metryczek od godz. 8.30 do godz. 15.00  

- rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00 

- ogłoszenie wyników po zakończeniu konkurencji ok. godziny 17.30 

- zakończenie ok. godz. 17.30 (zależnie od liczby uczestników) 

 

6.  Zasady organizacji zawodów  

Wszystkie  zawody  organizowane  są  na  podstawie  regulaminów  PZSS  oraz  regulaminu 

klubowego.  



7.  Rozgrywane konkurencje  

SNAJPER SEMI-AUTO 

Odległość strzelania: 300m, 600m (+/- 2 m.)  

Cele: zgodnie z wzorami tarcz F-class 

Liczba strzałów: 13 w tym 10 ocenianych (na jeden dystans) 

Liczba nabojów: 13 (na jeden dystans) 

Pozycja strzelecka: leżąca  

 Stanowisko: podłoże twarde 

 

Procedura strzelania:  

- zajęcie i przygotowanie stanowiska 4minuty  

- strzały próbne na 300 m - 3 minuty  

- zaklejenie tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- seria oceniana na 300 m -  10 minut 

- zmiana tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- strzały próbne na 600 m – 3 minuty 

- zaklejenie tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- seria oceniana na 600 m -  10 minut 

 

Broń:  

Broń długa samopowtarzalna w dowolnym kalibrze do 8,6mm. Przyrządy celownicze dowolne. 

Dopuszcza się zastosowanie podpórki: przedniej w formie dowolnego dwójnogu, tylnej w formie 

worka lub monopodu. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy. 

 

Punktacja:  

Zasady oceny trafień zgodne z przepisami ISSF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SNAJPER 

Odległość strzelania: 300m, 600m, 800m (+/- 2 m.)  

Cele: zgodnie z wzorami tarcz F-class 

Liczba strzałów: 13 w tym 10 ocenianych (na jeden dystans) 

Liczba nabojów: 13 (na jeden dystans) 

Pozycja strzelecka: leżąca 

 Stanowisko: podłoże twarde 

 

Procedura strzelania: 

- zajęcie i przygotowanie stanowiska – 4 minuty  

- strzały próbne na 300 m - 3 minuty  

- zaklejenie tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- seria oceniana na 300 m -  10 minut 

- zmiana tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- strzały próbne na 600 m – 3 minuty 

- zaklejenie tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- seria oceniana na 600 m -  10 minut 

- zmiana tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- strzały próbne na 800 m – 3 minuty 

- zaklejenie tarcz 

- seria oceniana na 800 m -  10 minut 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- strzały próbne na 1000 m – 3 minuty 

- zaklejenie tarcz 

- seria oceniana na 1000 m -  10 minut 

 

Broń:  

Broń długa w kalibrze 223 Rem. Lub 308Win. Przyrządy celownicze dowolne. Masa broni wraz z 

dwójnogiem max. 8,25kg.Dopuszcza się zastosowanie podpórki: przedniej w formie składanego 

dwójnogu, tylnej w formie worka lub monopodu. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy. 

 

Punktacja:  

Zasady oceny trafień są klasyczne, zgodne z przepisami ISSF.  

 

 

 



SNAJPER OPEN 

Odległość strzelania: 300m, 600m, 800m (+/- 2 m.)  

Cele: zgodnie z wzorami tarcz F-class 

Liczba strzałów: 13 w tym 10 ocenianych (na jeden dystans) 

Liczba nabojów: 13 (na jeden dystans) 

Pozycja strzelecka: leżąca 

Stanowisko: podłoże twarde 

 

Procedura strzelania: 

- zajęcie i przygotowanie stanowiska – 4 minuty  

- strzały próbne na 300 m - 3 minuty  

- zaklejenie tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- seria oceniana na 300 m -  10 minut 

- zmiana tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- strzały próbne na 600 m – 3 minuty 

- zaklejenie tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- seria oceniana na 600 m -  10 minut 

- zmiana tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- strzały próbne na 800 m – 3 minuty 

- zaklejenie tarcz 

- seria oceniana na 800 m -  10 minut 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- strzały próbne na 1000 m – 3 minuty 

- zaklejenie tarcz 

- seria oceniana na 1000 m -  10 minut 

 

 

Broń:  

Broń długa w dowolnym kalibrze do 8,6mm. Przyrządy celownicze dowolne. Masa broni wraz z 

dwójnogiem max. 12kg.Dopuszcza się zastosowanie podpórki: przedniej w formie dowolnego 

dwójnogu, tylnej w formie worka lub monopodu. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy. 

 

Punktacja:  

Zasady oceny trafień są klasyczne, zgodne z przepisami ISSF.  

 

 



SNAJPER OPEN 

Odległość strzelania: 1000m (+/- 2 m.)  

Cele: zgodnie z wzorami tarcz F-class 

Liczba strzałów: 12 w tym 10 ocenianych  

Liczba nabojów: 12  

Pozycja strzelecka: leżąca 

 Stanowisko: podłoże twarde 

Procedura strzelania: 

- zajęcie i przygotowanie stanowiska 4minuty  

- strzały próbne 2minuty 

- seria oceniana 10minut.  

 

Broń:  

Broń długa w dowolnym kalibrze do 8,6mm. Przyrządy celownicze dowolne. Masa broni wraz z 

dwójnogiem max. 12kg.Dopuszcza się zastosowanie podpórki: przedniej w formie dowolnego 

dwójnogu, tylnej w formie worka lub monopodu. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy. 

 

Punktacja:  

Zasady oceny trafień są klasyczne, zgodne z przepisami ISSF. 

SNAJPER 

Odległość strzelania: 1000m (+/- 2 m.)  

Cele: zgodnie z wzorami tarcz F-class 

Liczba strzałów: 12 w tym 10 ocenianych 

Liczba nabojów: 12 

Pozycja strzelecka: leżąca 

Stanowisko: podłoże twarde 

  

Procedura strzelania: 

- zajęcie i przygotowanie stanowiska – 4 minuty  

- strzały próbne na 300 m - 3 minuty  

- zmiana tarcz 

- korekta przyrządów celowniczych 1 minuta 

- seria oceniana na 300 m -  10 minut 

 

 

Broń:  

Broń długa w kalibrze 223 Rem. Lub 308Win. Przyrządy celownicze dowolne. Masa broni wraz z 

dwójnogiem max. 8,25kg. Dopuszcza się zastosowanie podpórki: przedniej w formie składanego 

dwójnogu, tylnej w formie worka lub monopodu. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy. 

 

Punktacja:  

Zasady oceny trafień są klasyczne, zgodne z przepisami ISSF.  



8.  Nagrody  

Dyplomy I-III w każdym dystansie 

Puchary I-III w trójboju           

9.  Klasyfikacja punktowa  

W  przypadku  uzyskania  przez  zawodników  jednakowych  liczb  punktów  o  kolejności  decyduje 
większa  liczba  dziesiątek  centralnych,  dziesiątek,  dziewiątek,  itd.  Jeżeli kolejności nie da się ustalić 
w ten sposób, 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 


