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28 OTWARTE MISTRZOSTWA 
POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI 

w strzelectwie sportowym 
o puchar 

 
 

 

 
 

REGULAMIN 

 

1. Cel zawodów 

- wyłonienie mistrzów grupy powszechnej Południowej Wielkopolski 

- popularyzacja sportu strzeleckiego i działalności Ligi Obrony Kraju 

 

2. Organizatorzy zawodów 

Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN Kalisz 

 

3. Termin i miejsce zawodów 

* 26 czerwca 2022 r., godz. 8.00 

* Strzelnica LOK Karczemka, Ludwina k/Pleszewa 

 

Harmonogram: 

Konkurencje karabinowe (KDW20) 8.00 – 9.30 

(KCZ10) 10.00 – 13.50 (finał o 14.00); zapisy do godz. 12.00 

Konkurencje pistoletowe (PSP20) 8.00 – 9.00 

(PCZ10) 9.30 – 11.30 (finał o 11.45); zapisy do godz. 10.30 

Trap     po zakończeniu konkurencji pistoletowych 

UWAGA(1)! Czas rozgrywania konkurencji jest czasem orientacyjnym i w zależności od ilości 

uczestników może ulec zmianie (wydłużeniu lub skróceniu). Prosimy o wzięcie tego pod 

uwagę! 

UWAGA(2)! Zgłoszenie zawodników do konkurencji KDW20 i PSP20 tylko do 

24 czerwca! NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA DO TYCH KONKURENCJI W DNIU ZAWODÓW! 

Szczegóły w pkt. 8 regulaminu. 

 

4. Konkurencje 

Karabin centralnego zapłonu (KCZ10) 

* przyrządy celownicze mechaniczne 

* odległość 100 metrów 

* seria próbna 5 strzały 

* seria oceniania 10 strzałów 

* postawa leżąca bez dodatkowej podpórki (strzał „z wolnej ręki”); dopuszczone użycie pasa 

strzeleckiego lub pasa nośnego broni 
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* czas 20 min., razem ze strzałami próbnymi 

Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu (PCZ10) 

* seria próbna 5 strzałów 

* seria oceniania 10 strzałów 

* postawa stojąca; dopuszcza się trzymanie broni oburącz 

* czas 20 min., razem ze strzałami próbnymi 

Karabin dowolny (KDW20) 

* przyrządy celownicze mechaniczne 

* odległość 50 metrów 

* seria próbna 5 strzałów 

* seria oceniania 20 strzałów (do 4 tarcz) 

* postawa leżąc 

* czas 30 min., razem ze strzałami próbnymi 

Pistolet sportowy (PSP20) 

* seria próbna 5 strzałów 

* seria oceniania 20 strzałów (do 2 tarcz) 

* postawa stojąc 

* czas 30 min., razem ze strzałami próbnymi 

TRAP10 

* kaliber (12 – 20) 

* amunicja 24g / 2,5 mm 

* dogrywka (broń ładowana 1 nabojem) 

 

5. Uczestnictwo w zawodach 

W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS. 
 

6. Klasyfikacja 

Indywidualna, odrębna dla każdej konkurencji. 
 

Zasady klasyfikacji: 

Dla konkurencji KDW20 oraz PSP20 o miejscu w ostatecznej klasyfikacji decyduje ilość 

zdobytych punktów, a w przypadku równej ich liczby łączna ilość wewnętrznych dziesiątek, 

wynik ostatniej serii, następnie łączna ilość dziesiątek, dziewiątek, itd., aż do ustalenia 

ostatecznej kolejności. 

 

Dla konkurencji KCZ10 i PCZ10 o miejscu w ostatecznej klasyfikacji decyduje ilość 

zdobytych punktów, a w przypadku równej ich liczby łączna ilość wewnętrznych dziesiątek, 

a następnie łączna ilość dziesiątek, dziewiątek, itd., aż do ustalenia ostatecznej kolejności. 

Ponadto w konkurencji KCZ10 i PCZ10, dla 6 najlepszych zawodników (miejsca 1-6) 
przewidziany jest finał, rozgrywany zgodnie z poniższymi zasadami: 

Przebieg finału: 
* czas przygotowawczy i 3 strzały próbne: 2 minuty, 
* czas na oddanie strzału ocenianego: 30 sekund, 
* obowiązuje komenda START/STOP, 
* po każdym pojedynczym strzale odpada jedna osoba z najniższą wartość strzału (decyduje 
sędzia), do wyłonienia najlepszego strzelca, 
* w przypadku równych wyników zawodników zagrożonych odpadnięciem, decyduje strzał 
barażowy – 15 sekund. 
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Dla konkurencji TRAP10 o miejscu w ostatecznej klasyfikacji decyduje ilość trafionych 

rzutek. W przypadku najlepszych sześciu zawodników (miejsca 1-6) przeprowadza się 

dogrywkę między zawodnikami posiadającymi równą ilość punktów wg następujących zasad: 

każdy zawodnik oddaje jeden strzał do jednej rzutki; zawodnik, który nie trafił do rzutki 

odpada; strzelanie powtarza się aż do wyłonienia ostatecznej kolejności. 

 

7. Nagrody 

- I - miejsce – puchar TASOMIX 

- I - III miejsce – nagrody rzeczowe 

- I - VI miejsce – dyplomy 

 

8. Zgłoszenie udziału w zawodach 

Zgłoszenia należy dokonywać w Biurze KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu ul. Rzemieślnicza 6, 

tel. fax (62) 502-68-87, kom. 513 184 475 lub bezpośrednio na strzelnicy w dniu zawodów. 

UWAGA! Zgłoszenia zawodników do konkurencji KDW20 oraz PSP20 przyjmowane są 

telefonicznie (jw.), pocztą elektroniczną (kssbursztyn@op.pl; w tytule wpisać „Puchar 

TASOMIX – zgłoszenie „nazwa konkurencji”) lub osobiście w siedzibie klubu do 

24 czerwca br. włącznie. 

 

9. Opłaty startowe (w złotych) 

Konkurencja 
Opłata startowa 

z bronią i amunicją własną 

Opłata startowa 

z bronią i amunicją organizatora 

PSP20 30 40 

KDW20 30 40 

PCZ10 35 75 

KCZ10 35 75 

TRAP10 35 60 

 

10. Postanowienia końcowe 

a) W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin 

b) Dopuszcza się używanie własnej broni i amunicji, dla nie posiadających zabezpieczają 

organizatorzy zawodów 

c) Obowiązuje ręczny pomiar czasu w seriach próbnych i ocenianych oraz w finale. 

d) Organizator informuje, że w czasie zawodów będą wykonywane zdjęcia dokumentujące 

przebieg zawodów. Przebywając na terenie strzelnicy zawodnicy oraz osoby 

towarzyszące wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunku. Sprzeciw przeciwko utrwaleniu 

wizerunku można zgłosić w biurze organizatora w czasie zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć na własnej stronie internetowej 

oraz na Facebook’u, a także do przekazania materiału medialnego osobom trzecim, 

w szczególności sponsorowi. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, które ogłoszone 

zostaną przed rozpoczęciem strzelań 

 
 

O R G A N I Z A T O R  
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