
Regulamin 
Zawodów Strzeleckie w Strzelaniach Dynamicznych z okazji 

99-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 101-lecia Sekcji 
Strzeleckiej Legia Warszawa  

 
 

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 oraz zaproszone 
osoby. 
 
3. Cele zawodów: 
- uczczenie 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 101-lecia Sekcji Strzeleckiej 
Legia Warszawa, 
- upowszechnianie i promocja sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
- upowszechnianie tradycji strzeleckich Wojska Polskiego, 
- 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 2017r. 
- wydawanie i sprzedaż metryczek od godz. 9:00  
- otwarcie zawodów i odprawa organizacyjna godz. 9.30 
- początek strzelań w/g planu przemieszczania grup godz.10.00 
- 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. 
 
Dopuszcza się broń własną: 
- karabiny samopowtarzalne kal.5,45-9mm wyposażone w dowolne przyrządy 
celownicze,  
- pistolety samopowtarzalne kal.7,62-9mm 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 
 

Oś A – 2 Tory - Karabin / Pistolet  

Ilość strzałów/amunicji  

Karabin - 10 (2 magazynki po 5 naboi) tarcza 23 p i TS9 

Pistolet – 29 (1 magazynek 14 naboi, drugi magazynek 15 naboi) tarcza 23p i TS2 

Limit czasu – 60 sekund 

 

PRZEBIEG KONKURENCJI 

Zawodnicy oczekują na komendę sędziego przy stanowiskach (około 20m od tarcz) 

Broń może się znajdować na stanowisku lub w przypadku broni własnej na pasie 

taktycznym (karabin) i w kaburze (pistolet), w obu przypadkach magazynki muszą 

być poza bronią ( w ładownicach lub na stanowisku). Każdy zawodnik ma do 

dyspozycji 4 tarcze powieszone w konfiguracji licząc od lewej strony: TS 9, 23 p, 23 

p, TS 2 ( 2 lewe tarcze do karabinu, dwie prawe tarcze do pistoletu). Po komendzie 

sędziego START zawodnicy chwytają za broń i rozpoczynają strzelanie w kolejności 

karabin/pistolet tylko z postawy stojąc z wymianami magazynków. Do tarcz 

karabinowych (23p i TS 9) zawodnicy oddają po 10 strzałów w przypadku tarcz 

pistoletowych (23p i TS 2) ze względu na różną ilość amunicji w magazynkach (14 i 

15 sztuk) decyduje strzelający który magazynek do której tarczy. 

Po ukończonym strzelaniu przez strzelających następuje kontrola broni przez 

sędziego. W przypadku stwierdzenia więcej niż programowa ilość przestrzelin (10 w 

tarczach karabinowych, 14 i 15 w tarczach pistoletowych) w danej tarczy odejmuje 

się nadprogramowe strzały o najwyższej wartości. Po kontroli broni następuje 

ocena strzelania w obecności zawodnika. Ocena tarcz jest liczona kalibrem 8mm - 

karabin i 9mm – pistolet. 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.  

 

 

 

 

 



Oś B – 2 Tory -Strzelba / Pistolet  

Ilość strzałów/amunicji  

Strzelba – 5   popery 

Pistolet – 20 (2 magazynki po 10 naboi) tarcza 23 p i TS 9 

Limit czasu – 60 sekund 

 

PRZEBIEG KONKURENCJI 

Zawodnicy startują po dwóch jednocześnie na komendę sędziego. Startujący ma    

przy sobie  2 magazynki z nabojami do pistoletu który znajduje się w kaburze lub 

leży na stanowisku. Zawodnicy oczekują na komendę START w odległości około 15m 

od stanowiska gdzie leży uprzednio przygotowany shotgun z załadowanymi 5 

nabojami. Po dobiegnięciu do stanowiska zawodnik chwyta strzelbę                                

i po przeładowaniu strzela  z postawy stojącej do 5 poperów (każdy trafiony poper 

10 pkt.), odkłada broń lufą do tarcz. Dobywa pistolet , wpina pierwszy magazynek       

(10 naboi) i strzela z postawy stojąc do tarczy 23p, następnie wymienia magazynek  

i strzela drugi magazynek (10 naboi) z postawy klęcząc do tarczy TS 9.  

Po ukończonym strzelaniu przez strzelających następuje kontrola broni przez 

sędziego. W przypadku stwierdzenia więcej niż 10 przestrzelin w tarczy odejmuje 

się nadprogramowe strzały o najwyższej wartości.   Po kontroli broni następuje 

ocena strzelania w obecności zawodnika. Ocena tarcz jest liczona kalibrem 9mm. 

Dopuszcza się używanie osprzętu taktycznego. Zawodnicy  mogą się przemieszczać 

z bronią w kaburze, magazynki do broni są podpinane tylko na stanowisku 

strzeleckim. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oś C – 2 Tory -Strzelba / Karabin  

Ilość strzałów/amunicji  

Strzelba – 5 popery 

Karabin – 20 (2 magazynki po 10 naboi) tarcza 23 p i TS 2  

Limit czasu – 60 sekund 

 

PRZEBIEG KONKURENCJI 

Zawodnicy startują po dwóch jednocześnie na komendę sędziego. Startujący ma    

przy sobie  2 magazynki z nabojami do karabinu który, może być na pasie 

taktycznym (tylko broń własna) lub leży na stanowisku. Zawodnicy oczekują na 

komendę START w odległości około 25m od stanowiska gdzie leży uprzednio 

przygotowany shotgun z załadowanymi 5 nabojami. Po dobiegnięciu do stanowiska 

zawodnik chwyta strzelbę  i po przeładowaniu strzela z postawy stojącej do 5 

poperów (każdy trafiony poper 10 pkt.) odkłada broń lufą do tarcz. Bierze 

karabin,wpina pierwszy magazynek (10 naboi) do karabinu  i strzela z postawy 

stojąc do tarczy 23p, następnie wymienia magazynek i strzela drugi magazynek (10 

naboi) z postawy klęcząc do tarczy TS 2.  

Po ukończonym strzelaniu przez strzelających następuje kontrola broni przez 

sędziego. W przypadku stwierdzenia więcej niż 10 przestrzelin w tarczy odejmuje 

się nadprogramowe strzały o najwyższej wartości. Po kontroli broni następuje 

ocena strzelania w obecności zawodnika. Ocena tarcz jest liczona kalibrem 8mm. 

Dopuszcza się używanie osprzętu taktycznego. Zawodnicy  mogą się przemieszczać 

z bronią w kaburze, magazynki do broni są podpinane tylko na stanowisku 

strzeleckim. 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.  

 
8. Klasyfikacja 
Indywidualna za cały wielobój - suma punktów zgromadzonych na 3 osiach (A+B+C) 
oraz dodatkowo klasyfikacja indywidualna z każdej z osi ( 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 
Za Wielobój - miejsca I – III puchary, dyplomy. 
Za każdą oś – miejsca I – III puchary, dyplomy. 
 
 
 
 



10. Warunki uczestnictwa 
Zgłoszenie droga elektroniczną na adres http://www.strzelectwo-legia.pl/ 
Zawody są dotowane przez MON, między innymi jest pula darmowych metryczek 
startowych (decyduje kolejność zgłoszeń), ponadto do startu na poszczególnych 
osiach będzie można zakupić metryczki przed rozpoczęciem zawodów(po 
wykorzystaniu limitu darmowych metryczek). 
UWAGA! Warunkiem otrzymania darmowych metryczek jest start na wszystkich 
trzech osiach. 
 
11. 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. 
 
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. 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 
 

 


