
 
 

  
 
 
 

          Regulamin 
     Zawody strzeleckie z okazji rocznicy odzyskania 

Niepodległości – Taktyczny Rembertów 

 
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 Licencję Strzelecką PZSS. 
 
3. Cele zawodów: 
- uczczenie rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
- integracja środowiska strzeleckiego, 
- promowanie działań pro obronnych i edukacji dla bezpieczeństwa, 
- popularyzacja strzelectwa, 
- podniesienie umiejętności strzeleckich oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. 
 
4. Miejsce zawodów 
Strzelnica CWKS „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka - Rembertów – Poligon. 
 
5. Termin i program zawodów 
- 11 listopada 2020 r. 
- wydawanie metryczek od godz. 9:00 do ok. godz. 12:00 
- początek strzelań od godz. 9:00 
- ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów ok. godziny 15:00 (zależnie od liczby 
uczestników). 
 
6. Broń i amunicja 
 
KLUBOWA 
- karabiny AK 47 , pistolety Glock 17 , strzelby typu shotgun, strzelby typu bock 
 
Dopuszcza się broń własną: 
- karabiny samopowtarzalne kal.5,45-11,43mm wyposażone w dowolne przyrządy 
celownicze,  
- pistolety samopowtarzalne kal.7,62-11,43mm wyposażone w klasyczne przyrządy 
celownicze (muszka, szczerbina), 
- strzelby typu shotgun powtarzalne lub automaty wyposażone w dowolne przyrządy 
celownicze UWAGA ! amunicja kal.12/70 trap lub skeet o maksymalnej naważce 28 
gram, 
 



7. Konkurencje 
 

1) TOR A - Strzelba + Karabin + Pistolet  

Ilość strzałów/amunicji  

Strzelba – 5 strzałów  

Karabin – 16 strzałów (2 magazynki po 8 naboi) 2 tarcze pierścieniowe do Karabinu 

centralnego zapłonu 

Pistolet – 12 strzałów (2 magazynki po 6 naboi) 2 tarcze TS-2 

Limit czasu – 90 sekund 

 

PRZEBIEG KONKURENCJI 
Zawodnik trzyma strzelbę załadowaną 5 nabojami, nieprzeładowaną. Po komendzie 

sędziego „START” oddaje 5 strzałów do poperów rozstawionych w odległości ok 12-

15m od stanowiska. Następnie odkłada broń lufą do wału bocznego  

i przebiega do stołu gdzie zlokalizowane jest stanowisko karabinu i pistoletu 

w odległości ok 20m od tarcz. Bierze karabin i strzela z postawy stojącej do tarcz 

pierścieniowych dwa magazynki z wymianą. Następnie odkłada karabin lufą do tarcz, 

bierze pistolet przyjmując postawę klęcząc i strzela dwa magazynki z wymianą do 

tarcz TS-2 wykorzystując stół jako podpórkę podczas strzelania. 

Po zakończonym strzelaniu przez strzelającego następuje kontrola broni przez 

sędziego. Po kontroli broni następuje ocena strzelania w obecności zawodnika. 

Trafiony poper – 10 pkt. Przestrzeliny w tarczy wg punktacji pierścieni. W przypadku 

stwierdzenia więcej niż programowa ilość przestrzelin w danej tarczy odejmuje się 

nadprogramowe strzały o najwyższej wartości. Za przekroczenie czasu będą 

odejmowane punkty: 1 sekunda = 1 punkt. 

Dopuszcza się używanie osprzętu taktycznego. Zawodnicy mogą wykorzystywać pasy 

taktyczne i kabury, magazynki do broni są podpinane tylko na stanowisku 

strzeleckim. Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem konkurencji 

umiejscowienie broni musi być skonsultowane z sędzią prowadzącym. Podczas 

przemieszczania się magazynki znajdują się w ładownicach lub w innym miejscu poza 

bronią. W tych przypadkach każdorazowo przed startem ocenia sędzia pod względem 

bezpieczeństwa. 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia prowadzący na danej osi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2) TOR B -Strzelba + Pistolet  

Ilość strzałów/amunicji  

Strzelba – 5  strzałów, popery 

Pistolet – 12 (2 magazynki po 6 naboi) tarcza TS-2 i TS-9 

Limit czasu – 60 sekund 

 

PRZEBIEG KONKURENCJI 
Zawodnik trzyma strzelbę załadowaną 5 nabojami nieprzeładowaną. Po komendzie 

sędziego „START” oddaje 5 strzałów do poperów rozstawionych w odległości  

ok 12-15m od stanowiska. Następnie odkłada broń lufą do wału bocznego  

i przebiega do stanowiska „pistoletu” w odległości ok 15m od tarcz (1 tarcza TS-2, 1 

tarcza TS-9). Strzela po jednym magazynku do każdej tarczy w dowolnej kolejności. 

Po ukończonym strzelaniu przez strzelających następuje kontrola broni przez 

sędziego. Po kontroli broni następuje ocena strzelania w obecności zawodnika. 

Trafiony poper – 10 pkt. Przestrzeliny w tarczy wg punktacji pierścieni i stref trafień. 

W przypadku stwierdzenia więcej niż programowa ilość przestrzelin  

w danej tarczy odejmuje się nadprogramowe strzały o najwyższej wartości. Za 

przekroczenie czasu będą odejmowane punkty: 1 sekunda = 1 punkt. 

Dopuszcza się używanie osprzętu taktycznego. Zawodnicy mogą wykorzystywać pasy 

taktyczne i kabury ,magazynki do broni są podpinane tylko na stanowisku 

strzeleckim. Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem konkurencji 

umiejscowienie broni musi być skonsultowane z sędzią prowadzącym. Podczas 

przemieszczania się magazynki znajdują się w ładownicach lub w innym miejscu poza 

bronią. W tych przypadkach każdorazowo przed startem ocenia sędzia pod względem 

bezpieczeństwa. 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia prowadzący na danej osi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) TOR C - Karabin + Pistolet  

Ilość strzałów/amunicji  

Karabin – 12 (2 magazynki po 6 naboi) tarcza pierścieniowa 

Pistolet – 12 (2 magazynki po 6 naboi) tarcza TS-9  

Limit czasu – 60 sekund 

 

PRZEBIEG KONKURENCJI 

Zawodnik stoi w wytyczonym polu. Pistolet leży na stoliku przed zawodnikiem bez 

podpiętego magazynka. Po komendzie „START” zawodnik chwyta broń,  

podpina magazynek i po przeładowaniu broni strzela jeden magazynek do tarczy TS-

9, następnie po ukończeniu pierwszego magazynka dokonuje szybkiej wymiany 

i strzela z tego samego miejsca do tej samej tarczy. Strzelanie odbywa się z postawy 

stojąc. Po wystrzelaniu drugiego magazynka pistolet zostaje na stanowisku (wylot 

lufy w bezpiecznym kierunku wskazanym przez sędziego), a zawodnik przebiega do 

stanowiska z karabinem. Przyjmuje postawę klęcząc i strzela pierwszy magazynek 

do tarczy pierścieniowej. Drugi magazynek zawodnik strzela z postawy stojąc do tej 

samej tarczy pierścieniowej. 

Po ukończeniu strzelania Sędzia kontroluje broń. 

Czas – 60 sek. 

Ocena: tarcza pierścieniowa zgodnie z punktami z tarczy. Tarcza TS9 według stref 

trafień. 

W przypadku stwierdzenia ponadprogramowej liczby strzałów w tarczy, za każdy 

dodatkowy strzał odejmuje się 10pkt. od wyniku uzyskanego przez zawodnika 

w danej tarczy. 

Za przekroczenie czasu będą odejmowane punkty: 1 sekunda = 1 punkt. 

W przypadku zawodników korzystających z broni własnej dopuszcza się 

przemieszczanie na torze z bronią bez magazynków: w kaburze (pistolet) i na pasie 

(karabin). Zawodnicy korzystający z broni własnej uzgadniają to z Sędzią. 

Pozostałe sprawy rozstrzyga Sędzia prowadzący konkurencję. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Klasyfikacja 



Klasyfikacja indywidualna z każdego toru (A, B, C) oraz łączna A+B+C. W przypadku 
uzyskania przez zawodników jednakowych wyników o kolejności decyduje większa 
liczba dziesiątek centralnych, dziesiątek, dziewiątek, itd. Jeżeli kolejności nie da 
się ustalić w ten sposób, sędzia główny zawodów zarządza dogrywkę.  
 
9. Nagrody 
Tor A – miejsca I – III puchary, dyplomy. 
Tor B – miejsca I – III puchary, dyplomy. 
Tor C – miejsca I – III puchary, dyplomy. 
 
Suma strzelań TOR A + B + C – miejsca I – III puchary, dyplomy. 
 
10. Warunki uczestnictwa 
Ważna licencja PZSS 
Zgłoszenia i rejestracja na miejscu w godz. 9:00-12:00. 
 
Na każdy TOR przewidziano po 20 metryczek dofinansowanych ze środków Ministra 
Obrony Narodowej w ramach zadania publicznego „Przez Sport do Wojska” zgodnie 
z umową 138/2020/3300017465. 
 
11. Oświadczenie 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. 
 
12. 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.  
 
 
 
 
 
 
13. 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 zgody 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 

 
14. 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 

 


