
Zamojskie Stowarzyszenie Strzeleckie „Twierdza” ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość,
tel:883970550, 512336031, www.zss-twierdza.pl, email: biuro@zss-twierdza.pl

REGULAMIN ZAWODÓW

„Odzyskanie Niepodległości. Karabinowe zawody strzeleckie”

(zawody ujęte w kalendarzu LZSS z Obserwatorem LZSS, zaliczane do przedłużenia licencji na rok 2023)

1. Organizator:

Zamojskie Stowarzyszenie Strzeleckie „TWIERDZA”

2. Cel zawodów:

popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych zawodników, integracja 

środowisk strzeleckich.

3. Termin i miejsce zawodów:

13.11.2022 r. (niedziela) – rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:00
Strzelnica sportowa ul. Szczebrzeska 102 w Zamościu 

(budynki za szkołą rolniczą)
4. Zgłoszenia:

rejestracja bezpośrednio przed zawodami na strzelnicy u organizatora od godz. 8:00-12:00 

lub na adres email: zgloszenia@zss-twierdza  .pl (nazwisko i imię, klub, konkurencje, data 

zawodów) do dnia 9.11.2022 r.

5. Konkurencje:

1. Karabin dowolny leżąc – Kdw20L 

◦ Odległość: 50m

◦ Strzały próbne: dowolna ilość strzałów w czasie 5 min

◦ Liczba strzałów ocenianych: 20 w czasie 20 minut

◦ Broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia
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2. Karabin dowolny stojąc – Kdw20S 

◦ Odległość: 50m

◦ Strzały próbne: dowolna ilość strzałów w czasie 5 min

◦ Liczba strzałów ocenianych: 20 w czasie 20 minut

◦ Broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia

3. Karabin mini-snajper – 22lr

◦ Odległość: 50m

◦ Strzały próbne: 5 strzałów próbnych w czasie 5min.

◦ Liczba strzałów ocenianych: 25

◦ Tarcza: Br-50

◦ Broń: karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką

istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a 

końcem lufy)

4. Strzelba Dynamiczna open

◦ Odległość 15m

◦ Broń: strzelba powtarzalna lub samopowtarzalna, dowolne przyrządy 

celownicze, amunicja śrut - zgodna z przepisami IPSC, max. masa 28g

◦ Konkurencję rozpoczyna dźwięk timera po którym należy w dowolny sposób

załadować  broń  i  ostrzelać  w  dowolnej  kolejności  5  metalowych  popperów.

Każdy trafiony popper koloru niebieskiego to 10 punktów. Za ostrzelanie białego

celu (NS - nie strzelać) odejmowanych jest od wyniku 10 punktów. Wynik toru,

to  factor - liczba punktów podzielona przez czas wskazany na timerze (ostatni

zarejestrowany strzał).   Tor wygrywa zawodnik z najwyższym faktorem. Ilość

punktów przydzielana jest procentowo. Każdy kolejny zawodnik porównywany

jest  do zawodnika z najlepszym faktorem i  na powyższej  zasadzie otrzymuje

punkty za dany tor. Maksymalna liczba punktów to 50.



6. Klasyfikacja:

W poszczególnych konkurencjach

7. Nagrody: 

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. 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  WNOSZENIA NA STRZELNICĘ ZAŁADOWANEJ BRONI. 

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, strzelba) - 30 PLN

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.

Organizator

ZSS TWIERDZA Zamość


