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ZAWODY OTWARTE SEKCJI STRZELECKIEJ- REMBERTÓW 
Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego  

„Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka 
W weekend 

 
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. Procedury związane ze stanem epidemiologicznym w związku z COVID- 19 

 W związku z zaleceniami Ministerstwa Sportu z osi strzeleckiej można korzystać zajmując 
co drugie stanowisko strzeleckie.  

 Ze strzelnicy mogą korzystać tylko osoby strzelające - osoby towarzyszące nie zostaną 
wpuszczone na obiekt. 

 Przebywając na strzelnicy obowiązuje zachowanie dystansu 2 m. W przypadku mniejszego 
dystansu mają obowiązek stosować osłonę ust i nosa (maseczka, przyłbica). 

 W przypadku strzelania z broni klubowej prosimy o korzystanie z rękawiczek ochronnych. 

 Każda osoba ma obowiązek dokonać dezynfekcji rąk w przewidzianym do tego miejscu 
wchodząc i wychodząc. 

 Dla bezpieczeństwa przebywających na strzelnicy instruktor może nie wpuścić na obiekt 
osób wykazujących objawy grypopodobne. 

 Zawodnik chcąc wziąć udział w zawodach jest zobowiązany do podpisania stosownego 
oświadczenia o stanie zdrowia, pozostawienia swoich danych kontaktowych i zgodzie na 
przekazanie w/w danych w razie konieczności do GIS lub odpowiednim służbom 
porządkowym zgodnie z RODO. 

 Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy zobowiązuje się do przestrzegania 
zaleceń władz sanitarnych i administracyjnych. 

 Strzelający zobowiązani są do niezwłocznego wykonywania wszelkich poleceń 
instruktorów związanych z przestrzeganiem bezpieczeństwa na strzelnicy 

 Brak przestrzegania obowiązujących środków bezpieczeństwa odbywa się na wyłączną 
odpowiedzialność strzelających i spowoduje przerwanie strzelania i wyproszenie ze 
strzelnicy ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa innych strzelających 

 
 
4. Cele zawodów: 

 rozwijanie współzawodnictwa sportowego, 

 podnoszenie umiejętności strzeleckich, 

 osiągnięcie w rywalizacji sportowej wysokiej pozycji w klasyfikacji klubowej, 

 popularyzacja strzelectwa sportowego, 

 integracja środowisk strzeleckich stołecznych klubów, 

 rozwój strzelectwa sportowego w naszym regionie, 

 zdobywanie odznak strzeleckich, 

 czynny odpoczynek wśród przyjaciół, koleżanek i kolegów. 
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5. Miejsce zawodów 
Strzelnica CWKS „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka - Rembertów – Poligon 
 
6. Termin i program zawodów 
- sprzedaż metryczek od godz. 9:00 do godz. 16:00 
- rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00 
- ogłoszenie wyników po zakończeniu zawodów na stronie www.strzelectwo-legia.pl 
 
7. Zasady organizacji zawodów 
Wszystkie zawody organizowane są na podstawie regulaminów PZSS oraz regulaminu 
klubowego. 
 
8. 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. Po 
skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego 
i schowana do futerału lub kabury. 

 

Karabin sportowy 10 strzałów leżąc 

 Broń i amunicja kal. 5,6mm boczny zapłon 

 ilość strzałów – 5 próbnych + 10 ocenianych 

 Tarcza pierścieniowa 

 Czas – 5min próbne/10min oceniane 

 Odległość 50m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Strój zawodnika dowolny, 

postawa leżąca, broń z pasem lub bez. Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny są 
oznaczane lub zaklejane. Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie 
bez strzałów próbnych. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być 
skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału. 
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Pistolet centralnego zapłonu 9mm 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. Po 
skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego 
i schowana do futerału lub kabury. 
 

Pistolet centralnego zapłonu .45ACP 10 strzałów 
 Broń i amunicja kal. 45ACP 

 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. 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. Po 
skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego 
i schowana do futerału lub kabury. 
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Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów – zabrania się używania optyki 
i kolimatorów 

 Broń i amunicja kal. dowolny centralnego zapłonu 

 Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych 

 Tarcza pierścieniowa 

 Czas – 3min próbne/10min oceniane 

 Odległość 100 m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Strój zawodników dowolny, 

pozycja siedząca. Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. 
Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. 
Dopuszcza się zastosowanie podpórki przedniej w formie: 
- worka lub dowolnego dwójnogu (bipodu). 
- nie wolno stosować podpór benchrestowych (restów) 
- tylna część broni nie może być oparta o podłoże oraz na dodatkowej podpórce 
- w przypadku fabrycznie mocowanych lub dorabianych podpórek (typu monopod) mają one 
być zdemontowane lub złożone. 
 
Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez 
sędziego i schowana do futerału. W celu zachowania lepszej przepustowości strzelań 
dopuszczalne są zmiany zawodników w trybie indywidualnym. 
 

Karabin centralnego zapłonu OPEN 10 strzałów – dowolne przyrządy 
celownicze  
 Broń i amunicja kal. dowolny centralnego zapłonu 

 Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych 

 Tarcza pierścieniowa pomniejszona 

 Czas – 3min próbne/5min oceniane 

 Odległość 100 m 
Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Strój zawodników dowolny, 

pozycja siedząca. Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po 
wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. 
Dopuszcza się zastosowanie podpórki przedniej w formie: 
- worka lub dowolnego dwójnogu (bipodu). 
- nie wolno stosować podpór benchrestowych (restów) 
- tylna część broni nie może być oparta o podłoże oraz na dodatkowej podpórce 
- w przypadku fabrycznie mocowanych lub dorabianych podpórek (typu monopod) mają one 
być zdemontowane lub złożone. 
 
Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez 
sędziego i schowana do futerału. W celu zachowania lepszej przepustowości strzelań 
dopuszczalne są zmiany zawodników w trybie indywidualnym. 
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TRAP 10 strzałów 
 Broń do kal.  12/70 

 amunicja śrutowa do kal. 12/70 (ozn. 9-7) 

 ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych 

 cel – rzutki strzeleckie 
Zawodnicy strzelają ze stanowisk strzeleckich oddalonych 15m od linii maszyn 

z których wyrzucane są rzutki. Rzutki mogą być wyrzucane z jednej maszyny pływającej 
ustawionej naprzeciwko stanowiska nr 3 bądź ze wszystkich 15 maszyn trapowych. Zawodnicy 
poruszają się po 5 stanowiskach strzeleckich, które są zmieniane kolejno po każdym strzale. 
Maksymalnie jednorazowo może strzelać 6 zawodników. Po strzeleniu strzałów próbnych, 
strzelanie jest oceniane i kontynuowane dalej po ogłoszeniu przez sędziego prowadzącego 
tego faktu. Zawodnik może oddać 1 strzał do 1 rzutka a w przypadku chybienia sędzia oznajmia 
komendą „zero”. Po wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez 
strzałów próbnych. Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być 
skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału. 

PARKUR 10 strzałów  

 Broń kal. do 12/70  

 amunicja śrutowa do kal. 12/70 (ozn. 9-7)  

 ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych  

 cel – rzutki strzeleckie  
Zawodnicy poruszają się po stanowiskach strzeleckich, które są zmieniane kolejno po każdym 
strzale. Schemat ustawienia maszyn jest zmienny. Pozycja wyrzutni do rzutków może być 
dowolna pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, ustawienia i kierunki wylotu 
rzutków są różne. Po strzeleniu strzałów próbnych strzelanie oceniane jest kontynuowane 
dalej po ogłoszeniu przez sędziego prowadzącego tego faktu. Zawodnik może oddać 1 strzał 
do 1 rzutka a w przypadku chybienia sędzia oznajmia komendą „zero”. Po wcześniejszym 
zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. Po skończeniu 
strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi byś skontrolowana przez sędziego i schowana 
do futerału. 
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„Taktyczny Rembertów” 

 

Konkurencja 

Tor taktyczny A – Strzelba / Karabin / Pistolet 

 Ilość strzałów  

 Strzelba - 5 

 Karabin - 16 (magazynki 2x8 naboi) 

 Pistolet - 12 (magazynki 2x6 naboi) 

 Amunicja sportowa – strzelba- śrut o naważce max. 28 gram, karabin o kal. 5,45 – 11,43 
mm, pistolet o kal. 7,62 – 11,43 mm 

 Broń - własna lub klubowa, Strzelba typu SHOTGUN z dowolnymi przyrządami 
celowniczymi. Dopuszcza się automaty. Karabin samopowtarzalny o kal. 5,45 – 11,43 mm z 
dowolnymi przyrządami celowniczymi. Pistolet o kal. 7,62 – 11,43 mm z klasycznymi 
przyrządami (muszka, szczerbinka). 

 Limit czasu - 60 sekund 
 

PRZEBIEG KONKURENCJI 
Zawodnicy startują pojedynczo na komendę sędziego. Startujący ma przy sobie po 2 
magazynki z nabojami do pistoletu i karabinu. Zawodnik dobiega ok. 25m do linii ognia gdzie 
leży uprzednio przygotowany shotgun z załadowanymi 5 nabojami i strzela z postawy stojącej 
do 5 poperów (każdy trafiony poper to 10 pkt.). Odkłada broń lufą do wału bocznego i 
przebiega do stanowiska karabinowego (25 m od tarczy, broń może być na stanowisku) ładuje 
broń i strzela pierwszy magazynek (8 naboi) z postawy klęcząc do 4 tarcz (każda tarcza innego 
typu, po 2 strzały do tarczy, oceniane według przestrzelin na tarczy) następnie wymienia 
magazynek i powtarza strzelanie do tych samych tarcz z postawy stojąc i odkłada broń lufą do 
wału bocznego. Tarcze karabinowe oceniane są według przestrzelin kalibrem 8mm. W 
przypadku stwierdzenia ponadprogramowej liczby strzałów w tarczy (ponad 4) odejmuje się 
strzały o najwyższej wartości w danej tarczy.  
Ze stanowiska karabinowego zawodnik dobiega do stanowiska pistoletowego (15m od tarczy) 
i strzela pierwszy magazynek (6 naboi) z postawy klęcząc do tarczy TS-9 (francuz), wymienia 
magazynek i strzela z postawy stojąc do tej samej tarczy. Po kontroli broni następuje ocena 
strzelania. W tarczy TS-9 każdy strzał w zarys oceniany jest zgodnie z punktacją na tarczy. 

W przypadku przekroczenia limitu czasu przeznaczonego na strzelenie konkurencji, nalicza się 
1pkt. karny za każdą sekundę (punkty odliczane są w pierwszej kolejności od wyniku 
uzyskanego w strzelbie, następnie karabinie oraz pistolecie).  

Dopuszcza się używanie osprzętu taktycznego. Zawodnicy strzelający z broni własnej mogą się 

przemieszczać z pistoletami (kabura) i karabinami (pas taktyczny). Magazynki nie mogą być 

podpięte do broni. W tych przypadkach każdorazowo przed startem ocenia sędzia pod 

względem bezpieczeństwa. 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia prowadzący na danym torze.  
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Tor taktyczny B – Strzelba / Pistolet 

 Ilość strzałów: 

 Strzelba – 5 

 Pistolet – 12 (magazynki 2x6 naboi) 

 Amunicja sportowa – śrut o naważce max. 28 gram., amunicja o kal. 7,62-11,43 mm 

 Broń – własna lub klubowa, strzelba typu SHOTGUN z dowolnymi przyrządami 
celowniczymi. Dopuszcza się automaty. Pistolet o kal. 7,62 – 11,43 mm z klasycznymi 
przyrządami (muszka, szczerbinka). 

 Limit czasu – 30 sekund 
 

PRZEBIEG KONKURENCJI 
Zawodnicy rozpoczynają strzelanie po komendzie „START” ze stanowiska strzelby do poperów 

rozmieszczonych w odległości 12 – 15m od linii ognia. Każdy trafiony poper to 10 punktów. Po 

ostatnim strzale zawodnik odkłada broń lufą do wału bocznego i przebiega w bok do 

stanowiska pistoletowego i strzela z postawy stojąc pierwszy magazynek (6 naboi) do tarczy 

pierścieniowej, następnie przebiega do kolejnego stanowiska zlokalizowanego około 10-12 m 

od tarczy i strzela drugi magazynek (6 naboi) z postawy stojąc do tarczy TS-9 (francuz). 

Po skończonym strzelaniu następuje kontrola broni przez sędziego. Ocena tarcz według 
przestrzelin w danej tarczy. W przypadku stwierdzenia większej liczby niż określono 
w przebiegu konkurencji w danej tarczy odejmuje się strzały o najwyższej wartości. 
W przypadku przekroczenia limitu czasu przeznaczonego na konkurencję nalicza się 1 punkt 
karny za każdą dodatkową sekundę (punkty odliczane są w pierwszej kolejności od wyniku 
uzyskanego w strzelbie, następnie  w pistolecie). 
 
9. Broń i amunicja 
Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji i sprzętu sportowego. Organizator może 
udostępnić broń, amunicję i inny sprzęt strzelecki – odpłatnie wg cennika. 
 
10. Nagrody 
Dyplomy w formie elektronicznej za miejsca I – III we wszystkich konkurencjach. Warunkiem 
wydania nagród jest sklasyfikowanie sześciu zawodników w danej konkurencji. 
 
11. 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. 
 
„Taktyczny Rembertów” nie wlicza się do końcowych rankingów rocznych. 
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12. Oświadczenie RODO startującego 
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO) zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu organizacji zawodów strzeleckich i rejestracji ich przebiegu, co poświadcza 
podpisem na metryczce. 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 666, 1333) art. 81 ust. 1 zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez 
Centralny Wojskowy Klub Sportowy LEGIA Warszawa Sekcja Strzelecka jego wizerunku do 
realizacji celów związanych z jego statutową działalnością w tym działań promocyjnych 
i reklamowych wynikających z organizacji zawodów strzeleckich, co poświadcza podpisem na 
metryczce.  
Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na 
metryczce.  
 
13. 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 na reklamacje@strzelectwo-
legia.pl 
 
14. Postanowienia końcowe 
Zawody prowadzi komisja sędziowska powołana przez WMZSS. Do wszystkich kwestii 
nieomówionych w tym regulaminie mają zastosowanie przepisy Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego. 
 

 
 

Ze sportowym pozdrowieniem 
ORGANIZATOR 
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