
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. Pistoletowe 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:

12.11.2022 r. (sobota) – 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) 
do dnia 9.11.2022 r.

5. Konkurencje:

1. Pistolet sportowy – Psp (część dokładna)

◦ Odległość: 25m

◦ Strzały próbne: jedna seria 5 strzałowa

◦ Liczba strzałów ocenianych: 20 (4 serie 5-strzałowe)

◦ Liczba strzałów do tarczy ocenianej: 10
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2. Pistolet centralnego zapłonu – Pcz (część dokładna + część szybka)

• Odległość: 25m

• Strzały próbne: jedna seria 5 strzałowa w każdej części

• Liczba strzałów do tarczy ocenianej: 10

• Część dokładna: 10 strzałów (2 serie 5-strzałowe każda w czasie 5 minut)

• Część szybka: 10 strzałów (2 serie 5-strzałowe)

• Opis części szybkiej: Po komendzie UWAGA zawodnik przyjmuję postawę 
GOTÓW (ręka pod kątem 45 stopni, nie dotyka  stolika), zapala się czerwone 
światło. Po zapaleniu się zielonego światła zawodnik  podnosi rękę i oddaje 
jeden strzał, ma na to 3 sekundy. Następnie zapala się na 7 sekund czerwone  
światło, podczas którego ręka jest opuszczona pod kątem 45 stopni, nie dotyka 
stolika. Następują kolejne sekwencje jak wcześniej. Wyraźnie podnoszenie ręki 
oraz strzały oddane podczas zapalonego czerwonego światła, skutkują odjęciem 
najwyższej wartości z ocenianej tarczy.

3. Pistolet standard – Pst 3x10

• Odległość: 25m

• Strzały próbne: 5 strzałów próbnych w czasie 150 sekund

• Liczba strzałów ocenianych: 30 -  po dwie serie 5-cio strzałowe  w czasach 150, 
20 i 10 sekund

• Opis konkurencji: Po komendzie UWAGA zawodnik przyjmuję postawę 
GOTÓW (ręka pod kątem 45 stopni, nie dotyka  stolika), zapala się czerwone 
światło. Po zapaleniu się zielonego światła zawodnik  podnosi rękę i oddaje 5 
strzałów w czasie odpowiednio 150s, 20s i 10s. Po upływie danego czasu zapala 
się światło czerwone.

4. Pistolet dowolny – Pdw 40

• Odległość 50m

• Strzały próbne i czas przygotowawczy – dowolna ilość strzałów, czas 10min

• Liczba strzałów ocenianych – 40

• Liczba strzałów do tarczy ocenianej – 20

• Strzały oceniane czas – 50min

5.  Strzelba dynamiczna open

• Odległość 15-25m

• Liczba strzałów – 5

• Broń: strzelba powtarzalna lub samopowtarzalna, dowolne przyrządy celownicze

• amunicja śrut zgodna z przepisami IPSC, max. 28g

• Stan gotowości zawodnika: zawodnik stoi w pozycji wyprostowanej z bronią w 
stanie gotowości trzymaną w obu rękach, kolba dotyka biodra zawodnika, kabłąk
spustu skierowany jest w dół, wylot lufy skierowany w kierunku głównego 
kulochwytu równolegle do podłoża, palce poza kabłąkiem spustu.
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• Stan broni załadowana (opcja pierwsza  - magazynek załadowany lub 
załadowany i podłączony jeżeli to możliwe, komora załadowana, kurek i/lub 
spust napięty, bezpiecznik włączony.

• Przebieg Konkurencji: Konkurencję rozpoczyna dźwięk timera po którym należy
ostrzelać w dowolnej kolejności 5 metalowych popperów. Każdy trafiony popper
koloru białego to 10 punktów. (za ostrzelanie żółtego celu nie strzelać 
odejmowanych jest od wyniku 10 punktów. Wynik toru, to faktor - 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.

Pierwotna konkurencja Strzelba gładkolufowa

• Odległość 50m

• Liczba strzałów – 6

• Liczba strzałów ocenianych – 5

• Czas konkurencji - 3min

• Tarcza IPSC

• Punktacja: 
Strefa: A=20, Strefa C=16, Strefa D=8

• Broń: strzelba, strzelba powtarzalna lub samopowtarzalna, dowolne przyrządy 
celownicze

• amunicja kulowa (breneka) zgodna z przepisami IPSC, max. 28g

Jednogłośną decyzją Kolegium Sędziów LZSS „nie dopuszcza amunicji breneka”

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. 
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BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SIĘ 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
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