
WIELOBÓJ STRZELECKI 

TAKTYCZNY REMBERTÓW – GRUDZIEŃ 2016 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

Zawody z obserwatorem WMZSS  

Organizator 

Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa Sekcja Strzelecka 

Termin i miejsce  

10 grudnia 2016r. strzelnica Rembertów-poligon. 

Cel zawodów  

Popularyzacja strzelectwa sportowego 

Integracja miłośników strzelań o charakterze dynamicznym 

Uczestnictwo 

W zawodach mogą startować osoby będące członkami Klubów zrzeszonych w PZSS. 

 

Konkurencje  

TOR A KARABIN 15m / PISTOLET 10m 

Ilość strzałów – karabin 3 strzały stojąc , pistolet 12 strzałów klęcząc / stojąc. 

Broń  

Karabin kbk wz.44 Mosin (zapewnia organizator dla wszystkich wraz z amunicją) 

Broń Klubowa  - pistolet Glock 17  

Broń własna  - pistolety kal. 7,62 – 11,43 mm z dwoma magazynkami. 

Limit czasu – 60 sekund 

 

Opis konkurencji 

Zawodnicy pokonują tor pojedynczo przemieszczając się bez broni która jest uprzednio przygotowana 

w obecności sędziego. Osoba startująca ma 2 magazynki do pistoletu po 6 naboi umieszczone 

w dowolnym miejscu oraz trzyma w ręku 3 naboje do kbk Mosin. Po komendzie sędziego 

zawodnik dobiega ( ok.20 m ) do stanowiska gdzie znajduje się kbk Mosin i ładując 

pojedynczo naboje oddaje 3 strzały do tarczy ( sylwetka tekturowa ) z postawy stojącej, 



następnie pozostawia karabin z otwartym zamkiem i podbiega do stanowiska gdzie leży 

pistolet , ładuje broń i strzela 1 magazynek do 3 tarcz ( 23p , Ts 2 , Ts 9 ) po 2 strzały do tarczy 

z postawy klęcząc bez opierania łokcia o kolano, następnie zawodnik zmienia postawę na 

stojącą z jednoczesną wymianą magazynka i w analogiczny sposób strzela do tych samych 

tarcz ( kolejność strzelania do tarcz dowolna ). Po ukończeniu strzelania broń kontroluje 

sędzia. Ocena trafień w obecności zawodnika. W tarczy karabinowej każde trafienie w obrys 

tarczy to 10 pkt. W tarczach 23p , 

 Ts 2 , Ts 9 ocena zgodnie z punktami na tarczy. W przypadku stwierdzenia więcej niż 4 

strzałów w tarczach 23p, Ts 2, Ts 9 odejmuje się strzały o najwyższej wartości. Ocena 

przestrzelin kal.9mm. 

 

 

TOR B STRZELBA  / KARBIN 25m 

Ilość strzałów – strzelba 3 strzały stojąc , karabin 12 strzałów klęcząc / stojąc. 

Broń  

Strzelba Mossberg kal.12/70 (zapewnia organizator dla wszystkich wraz z amunicją) 

Istnieje możliwość strzelania z własnej strzelby typu shotgun. 

Broń Klubowa  - karabin kbk AK47  

Broń własna  - karabiny samopowtarzalne kal. 5,45  – 9 mm z dwoma magazynkami. 

Dopuszcza się używanie kolimatorów bez powiększenia. 

Limit czasu – 60 sekund 

 

Opis konkurencji 

Zawodnicy pokonują tor pojedynczo przemieszczając się bez broni która jest uprzednio przygotowana 

w obecności sędziego. Osoba startująca ma 2 magazynki do karabinu po 6 naboi umieszczone 

w dowolnym miejscu. Po komendzie sędziego zawodnik dobiega ( ok.25 m ) do stanowiska 

gdzie znajduje się strzelba z uprzednio załadowaną amunicją w stanie nie przeładowanym.  

Następnie zawodnik przeładowuje broń i  oddaje 3 strzały do trzech „poperów” z postawy 

stojącej. Pozostawia broń z otwartym zamkiem i podbiega do stanowiska gdzie leży karabin , 

ładuje broń i strzela 1 magazynek do 3 tarcz ( 23p , Ts 2 , Ts 9 ) po 2 strzały do tarczy z 

postawy klęcząc bez opierania łokcia o kolano, następnie zawodnik zmienia postawę na 

stojącą z jednoczesną wymianą magazynka i w analogiczny sposób strzela do tych samych 

tarcz 

 ( kolejność strzelania do tarcz dowolna ). Po ukończeniu strzelania broń kontroluje sędzia. 

Ocena trafień w obecności zawodnika. Każdy trafiony „poper” to 10 pkt. W tarczach 23p , Ts 

2,  Ts 9 ocena zgodnie z punktami na tarczy. W przypadku stwierdzenia więcej niż 4 strzałów 

w tarczach 23p, Ts 2, Ts 9 odejmuje się strzały o najwyższej wartości. Ocena przestrzelin 

kal.8mm 

 



 

 

TOR C  STRZELANIE TRAP 

Ilość strzałów –  10 bez strzałów próbnych. 

Broń  

Strzelba typu Bock kal.12/70 , 12/76 

Broń Klubowa  - strzelba FN , Beretta  

W przypadku strzelania z broni własnej dopuszczalna amunicja sportowa do 24gr. 

Opis konkurencji 

Zawodnicy strzelają zgodnie z przepisami sportowymi dla konkurencji trap. 

Każdy trafiony rzutek to 5 pkt. 

 

 

Klasyfikacja 

Indywidualna za każdy TOR oraz łączna za wielobój. 

Nagrody 

Statuetki i dyplomy za miejsca I-III w Wieloboju 

Medale i dyplomy za miejsca I-III za każdy TOR 

 

Sprawy organizacyjne 

Zgłoszenia do 08.12.2016r. Rejestracja na naszej stronie www.strzelectwo-legia.pl  z podaniem 

konkurencji w których zawodnik będzie startował ( TOR A , TOR B , TOR C ). 

Wszelkie zapytania związane z Zawodami prosimy kierować do: 

Grzegorz Pernal  tel.607 136 387 

Zależnie od ilości zgłoszeń będzie możliwość wielokrotnego startu na poszczególnych TORACH. 

Wysokość opłaty startowej na broń własną i klubową zależna od ilości wykupionych metryczek. 

 


