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MISTRZOSTWA WARSZAWY 2019 

W STRZELECTWIE SPORTOWYM  

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorzy 

 Warszawsko- Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego  

 Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka 

 

2. Uczestnicy 

W Mistrzostwach Warszawy uczestniczyć mogą osoby uprawiające strzelectwo sportowe, po 

okazaniu aktualnej Licencji Strzeleckiej PZSS.  

 

3. Cele zawodów: 

 Rozwijanie współzawodnictwa sportowego. 

 Podnoszenie umiejętności strzeleckich, osiąganie wysokiej pozycji w klasyfikacji sportowej 

WMZSS i PZSS. 

 Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

 Integracja środowisk strzeleckich klubów stołecznych. 

 Rozwój strzelectwa sportowego w  województwie mazowieckim. 

 Zdobywanie odznak strzeleckich. 

 Czynny odpoczynek na świeżym powietrzu.  

 

4. Miejsce zawodów 

Strzelnica Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” Warszawa Sekcji 

Strzeleckiej- Rembertów poligon 

5. Termin zawodów: 28-09-2019 (sobota) 

9.00 – 15.00  przyjmowanie zgłoszeń i opłat startowych 

9.00 – 15.30   rozgrywanie konkurencji  

16.00   wstępne ogłoszenie wyników  

16.00 – 16.30  czas na protesty i przygotowanie zakończenia zawodów  

16.30  zakończenie zawodów (wręczenie medali i dyplomów) 

Uwaga: 

Punkt. 3,4,5 może zostać przesunięty ze względu na liczbę uczestników  
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6. Rozgrywane konkurencje: 

1. Pistolet sportowy 20 strzałów– jedna ręka  

Broń i amunicja kal. 5,6mm boczny zapłon 

ilość strzałów: 5 próbnych + 2x10 ocenianych 

Tarcza: TS-4 

Czas: 5min próbne/20min 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. Po skończeniu strzelań przed 

zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego i schowana 

do futerału lub kabury. 

 

2. Pistolet sportowy 30 strzałów– jedna ręka  

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. Po skończeniu strzelań przed 

zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego i schowana 

do futerału lub kabury. 

 

3. Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów– jedna ręka 

Broń i amunicja kal. dowolny centralnego zapłonu 

ilość strzałów: 3 próbnych + 2x10 ocenianych 

Tarcza: TS-4 

Czas: 5min próbne/20min 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. Po skończeniu strzelań przed 

zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego i schowana 

do futerału lub kabury. 
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4. Karabin sportowy 20 strzałów leżąc  

Broń i amunicja: kal. 5,6mm boczny zapłon 

ilość strzałów: 5 próbnych + 2x10 ocenianych 

Tarcza: TS-1 

Czas: 5min próbne/20min oceniane 

Odległość: 50m 

Zawodnicy strzelają na komendy sędziego. Strój zawodników dowolny, postawa leżąca. 

Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po 

wcześniejszym zgłoszeniu zawodnika dopuszczalne jest strzelanie bez strzałów próbnych. 

Zabrania się stosowania podpórek. W celu zachowania 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. 

 

5. Karabin centralnego zapłonu 20 strzałów 

Broń i amunicja: kal. dowolny centralnego zapłonu 

Ilość strzałów: 3 próbne + 2x 10 ocenianych 

Tarcza pierścieniowa 

Czas: 3min próbne/20min 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. 

 

6. Trap 25 strzałów  

Broń: do kal. 12/70 

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

ilość strzałów: 25 ocenianych (bez strzałów próbnych) 

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. Zawodnicy poruszają się po stanowiskach strzeleckich, które 

są zmieniane kolejno po każdym strzale. 
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Maksymalnie jednorazowo może strzelać 6 zawodników. Zawodnik może oddać 1 strzał 

do 1 rzutka, a w przypadku chybienia sędzia oznajmia komendą „zero”. Po skończeniu 

strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego i 

schowana do futerał. 

 

7. Pistolet praktyczny IPSC 

 

Zawodnik w danej konkurencji może wystartować tylko jeden raz. 

 

7. Klasyfikacja zawodów 

O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach. W 

przypadku uzyskania przez zawodników jednakowej liczby 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.  

8. Nagrody 

We wszystkich konkurencjach za miejsca od I do III- medale i dyplomy.  

9. 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.  
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10. Postanowienia końcowe 

Decyzja sędziego dotycząca wartości oraz ilości przestrzelin jest ostateczna i nie można się od 

niej odwołać. 

Protesty w pozostałych kwestiach należy składać do sędziego głównego maksymalnie przez 

10 min po ogłoszeniu oficjalnych wyników. Opłata za wniesienie protestu wynosi 50 PLN. 

Protesty dotyczące błędów pisarskich wynikających z wprowadzenia danych do systemu 

komputerowego będą przyjmowane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia komunikatu na 

stronie internetowej Stowarzyszenia.  

Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie droga mailową (reklamacje@strzelectwo-legia.pl) 

lub na piśmie. 

 

Do wszystkich kwestii nie omówionych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 

przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.  
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