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ZAWODY OTWARTE SEKCJI STRZELECKIEJ + "TAKTYCZNY 

REMBERTÓW" 

Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego 

„Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka 

 
Regulamin 

 

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. 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. 

 
4. Miejsce zawodów 
Strzelnica CWKS „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka - Rembertów – Poligon 

 

5. Termin i program zawodów 
- 7:45 - Odbiór pakietów startowych 
- 8:45 - Pokaz rzutków na obu polach (obecność obowiązkowa)  
- 9:00 - Rozpoczęcie pierwszych serii  
- ok.16:45 -  finał konkurencji 
 

6. Zasady organizacji zawodów 
Wszystkie zawody organizowane są na podstawie regulaminów PZSS oraz 
regulaminu klubowego. 

 

7. Rozgrywane konkurencje 
 

 TRAP 75 strzałów 
 

Broń do kal. 12/70  amunicja śrutowa do max 24 gr.  
                        
Ilość strzałów – 3 serie po 25 strzałów (ocenianych)   
 
cel – rzutki strzeleckie 
  
Koszt wpisowego 250zł  (Istnieje możliwość wypożyczenia broni oraz zakupu amunicji 
na miejscu dodatkowy koszt +275zł)   
 
Podział grup oraz godzinowy plan strzelań zostanie podany w przed dzień zawodów. 
Każda z grup będzie strzelała 3 serie po 25 rzutków na dwóch polach.  
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Zgłoszenia prosimy kierować na maila: zapisy@strzelectwo-legia.pl do 
27/07/2022r  
Liczna miejsc ograniczona!  
 
Zawodnicy strzelają ze stanowisk strzeleckich oddalonych 15m od linii maszyn. Rzutki 
wyrzucane będą ze wszystkich 15 maszyn trapowych, latających w 3 kierunkach prawy 
lub lewy lub prosty. Zawodnicy poruszają się po 5 stanowiskach strzeleckich, które są 
zmieniane kolejno po każdym strzale. Maksymalnie jednorazowo może strzelać 6 
zawodników. Szósty zawodnik musi stanąć na wyznaczonym obszarze (stanowisko 6) 
za stanowiskiem 1, gotowy do przejścia na stanowisko 1, gdy pierwszy zawodnik odda 
strzał do rzutka. Każda broń przenoszona pomiędzy stanowiskiem 1, a 5 musi być 
OTWARTA, natomiast każda broń przenoszona ze stanowiska 5 na 6 oraz 6 na 1 musi 
być OTWARTA  i ROZŁADOWANA. Zawodnik może oddać 2 strzał do 1 rzutka a w 
przypadku chybienia sędzia oznajmia komendą „zero”. Zawodnicy podzieleni zostaną 
na grupy 6 osobowe.  
 
Konkurencja oceniana w systemie 0/1 maksymalna możliwa ilość zdobytych 
punktów w serii to 25, łącznie po 3 seriach 75 pkt.   
 
FINAŁ: Do finału wchodzi 6 zawodników z najwyższymi wynikami w przypadku takich 
samych wyników rozgrywany zostanie baraż.  Finaliści strzelają tylko jednym strzałem 
do każdego rzutka. Zajmują stanowiska 1-2-3-4-5-6 zgodnie numerami. Po oddanym 
strzale na stanowisku każdy z zawodników musi przejść do następnego stanowiska, 
aby oddać strzał. Każdy finał składa się z serii po których następuje stopniowa 
eliminacja, aż do czasu wyłonienia zdobywców złotego i srebrnego medalu i wygląda 
następująco:  
 
a) Po tym jak sześciu (6) finalistów zakończy rundę 25 rzutków, zawodnik zajmujący 6-
te miejsce kończy rywalizację, a w przypadku równych wyników, zawodnik który został 
sklasyfikowany niżej w rundzie kwalifikacyjnej  
 
b) Po tym jak pozostałych pięciu (5) finalistów zakończy strzelanie do kolejnych 5 
rzutków, czyli po 30 rzutkach, zawodnik zajmujący 5-te miejsce kończy rywalizację, a w 
przypadku równych wyników, zawodnik który został sklasyfikowany niżej w rundzie 
kwalifikacyjnej 
 
c) Po tym jak pozostałych czterech (4) finalistów zakończy strzelanie do kolejnych 5 
rzutków, czyli po 35 rzutkach, zawodnik zajmujący 4-te miejsce kończy rywalizację, a w 
przypadku równych wyników, zawodnik który został sklasyfikowany niżej w rundzie 
kwalifikacyjnej 
  
 d) Po tym jak pozostałych trzech (3) finalistów zakończy strzelanie do kolejnych 5 
rzutków, czyli po 40 rzutkach, zawodnik zajmujący 3-cie miejsce (brązowy medalista) 
kończy rywalizację, a w przypadku równych wyników, zawodnik który został 
sklasyfikowany niżej w rundzie kwalifikacyjnej  
 
e) Po tym jak dwóch (2) pozostałych finalistów zakończy strzelanie do kolejnych 10 
rzutków czyli po 50 rzutkach, zostaje wyłonione 1. i 2. miejsce (złoty i srebrny 
medalista), a w przypadku równych wyników, przystępuje się natychmiast do barażu 
   
f) Po każdym z etapów eliminacji, pozostali zawodnicy pozostają na swoich 
dotychczasowych stanowiskach. 
 
 

mailto:zapisy@strzelectwo-legia.pl
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Typową broń dwulufową należy nosić rozładowaną, z otwartym zamkiem (złamaną);  
Broń półautomatyczną należy nosić z otwartym zamkiem, włożonym wskaźnikiem 
bezpieczeństwa i wylotem lufy skierowanym bezpiecznie w górę lub w dół; Nieużywaną 
broń należy postawić w stojaku, zamkniętym futerale, magazynie broni lub innym 
bezpiecznym miejscu; 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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 


