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Regulamin zawodów 

 
     Nazwa Zawodów:      „Walentynkowa strzelanina” 

(zawody ujęte w kalendarzu imprez LZSS z Obserwatorem  LZSS) 

 

 

1. Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych     

                                     zawodników, integracja środowisk strzeleckich,  

 

 

2. Organizator zawodów:  

                     Zamojskie Stowarzyszenie Strzeleckie „Twierdza” w Zamościu 

 

             3.       Termin i miejsce zawodów: 
 

                 13.02.2022 r. (niedziela)  godz. 9.00 – rozpoczęcie strzeleń 

                      Strzelnica sportowa ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 

Strzelnica kryta (budynki szkoły rolniczej) 

     

        4.        Zgłoszenia: 
 

                         Rejestracja bezpośrednio przed zawodami na strzelnicy u organizatora 
                         od godz. 8.00 do 12.00  
 
 



 
 
                5.      Konkurencje: 

                         1.      Psp 20 - 5 strzałów próbnych; czas: 5 min 

                                   - 20 strzałów ocenianych: 4 serie 5-cio strzałowe w czasie 5 min każda 

 
                         2.     Pcz 20   - 5 strzałów próbnych; czas: 5 min 

                                               - 20 strzałów ocenianych: 4 serie 5-cio strzałowe w czasie 5 min  
       

                         3.     Kdw20L – strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe w czasie 20       
                                         minut, boczny zapłon odległość 50 m do tarcz Ts-1. Broń z            
                                         przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia  
 

4.    strzelba gładkolufowa – 2 serie 5 strzałowe z breneki 50 m do gongu na czas  
                                                     (1 trafienie = 10 pkt)                           

              
       
 

            6.       Klasyfikacja:  

 
                             Klasyfikacja - łączna w konkurencjach Pcz20+Psp20+ Kdw20 (w  przypadku 
                                                     równych wyników decyduje wynik Pcz)   
                                                     Uwaga! strzelba nie jest liczona do klasyfikacji łącznej 
                                                   - odrębna w poszczególnych konkurencjach  

 

             7.       Nagrody: 

 
                             - W klasyfikacji łącznej 1-3 miejsce medale, 1-6 dyplomy                                    

                       - W poszczególnych konkurencjach 1-6 dyplomy 

 
 
 
                     8.     Zasady bezpieczeństwa: 
 
                              Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o niniejszy regulamin oraz ogólne  
                              zasady bezpieczeństwa stosowane w sporcie strzeleckim. Uczestników zawodów 
                              obowiązuje znajomość zasad bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym. Każdy 
                              zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy (potwierdzenie 
                              podpisem w książce pobytu na strzelnicy) i bezwzględnie go przestrzegać. 

 

NA STRZELNICY OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ 
UŻYWANIA  AMUNICJI RDZENIOWEJ ORAZ TYPU MAGNUM  i  

7,62x25 TT 
 

9.   Broń i amunicja własna lub organizatora (odpłatna) 
 

10.   Koszty uczestnictwa: 



                    - startowe za jedną konkurencję (pistolet, karabin) - 30 PLN 
                    - startujące w tych zawodach kobiety zwolnione są z opłaty startowej  
                      ( płaci Św.  Walenty) 
 
 
 
 

11. Różne:  

Dopuszcza się do rywalizacji osoby funkcyjne zawodów 
Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty przejazdu, ubezpieczenia i 
diety dla zawodników oraz opiekunów pokrywają kluby we własnym zakresie. 
Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych w niniejszym 
Regulaminie – podejmuje organizator zawodów. 

 

Obecność na zawodach jest traktowana jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz 
wyrażenie zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej. Organizator nie 
ubezpiecza uczestników zawodów. Wszyscy obecni na zawodach zobowiązani są do 
przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa 
w tym używania strzeleckich okularów ochronnych i ochronników słuchu. Osoby łamiące 
powyższe zasady będą usuwane z terenu strzelnicy oraz wykluczane z rywalizacji  bez 
możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 

 

        Organizator 

 

                                                 

 

 

 

 

 
         


