
REGULAMIN ZAWODÓW

„Wiosenne zawody strzeleckie ” 
(zawody ujęte w kalendarzu LZSS z Obserwatorem LZSS, zaliczane do przedłużenia

licencji na rok 2024) 

1. CEL ZAWODÓW

• Popularyzacja strzelectwa sportowego, 
• Umożliwienie sportowej rywalizacji,
• Wyłonienie najlepszych zawodników,
• Integracja środowisk strzeleckich

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Zamojskie Stowarzyszenie Strzeleckie „TWIERDZA” ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość,              
www.zss-twierdza.pl, tel. 883-970-550, 512-336-031

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

26.03.2023r. (niedziela), rozpoczęcie zawodów godzina 9:00, 
Strzelnica sportowa ul. Szczebrzeska 102 w Zamościu (budynki za Szkołą Rolniczą)

4. ZGŁOSZENIA

Rejestracja bezpośrednio przed zawodami na strzelnicy u organizatora w godz. 8:00-12:00
Zawodnicy startujący w 3 lub 4 konkurencjach pistolet karabin proszeni są o rejestracje do godz. 10:00

5. KONKURENCJE

Pistolet sportowy - Psp (część dokładna) 
• Odległość: 25m
• Strzały próbne: jedna seria 5 strzałowa
• Liczba strzałów ocenianych: 20 (4 serie 5-strzałowe w czasie 5 minut każda)

Pistolet centralnego zapłonu - Pcz (część dokładna) 
• Odległość: 25m
• Strzały próbne: jedna seria 5 strzałowa
• Strzelanie dokładne: 20 strzałów (4 serie 5-strzałowe każda w czasie 5 minut) 

Pistolet dowolny Pdw 20 
• Odległość: 50m
• Strzały próbne i czas przygotowawczy: dowolna ilość strzałów w czasie 10 minut.
• Liczba strzałów ocenianych: 20
• Liczba strzałów do tarczy ocenianej: 20
• Strzały oceniane w czasie 25 minut

Karabin dowolny leżąc Kdw 20L
• 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 

http://www.zss-twierdza.pl/


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

Strzelba gładkolufowa open - Strz
• Liczba strzałów: 6
• Odległość: 15-25m
• Broń:strzelba gładkolufowa  typu dubeltówka, bok,  

- dopuszcza się użycie strzelby powtarzalnej lub samopowtarzalnej, jednakże maksymalna liczba    
załadowanych naboi  to 2 sztuki
-dowolne przyrządy celownicze

• Amunicja śrut zgodna z przepisami IPSC, max. 28g
• Stan gotowości zawodnika: zawodnik stoi w pozycji wyprostowanej, broń znajduje się na stoliku,

wylot lufy skierowany w kierunku głównego kulochwytu.
• Stan broni: rozładowana -strzelba złamana, stały magazynek pusty, wymienne magazynki wypięte,

komora nabojowa musi być pusta, zamek otwarty lub zamknięty,  bezpiecznik może być wyłączony, 
• Przebieg Konkurencji: Konkurencję rozpoczyna dźwięk timera po którym należy załadować broń

maksymalnie 2 naboje i ostrzelać metalowe poppery, następnie należy czynność powtórzyć aż do
maksymalnej liczny strzałów  . Każdy trafiony popper to 20 punktów, maksymalna liczba punktów to
120. Wynik toru, to faktor (współczynnik trafień) - liczba punktów podzielona przez czas wskazany
na  timerze  (ostatni  zarejestrowany  strzał).  Tor  wygrywa  zawodnik  z  najwyższym  faktorem.
Zawodnikowi,  który  uzyskał  najwyższy  współczynnik  trafień,  przyznaje  się  liczbę  punktów  za
przebieg równą maksymalnej liczbie punktów za trafienia możliwych do zdobycia na torze. Pozostali
zawodnicy otrzymują liczbę punktów za przebieg proporcjonalnie niższą w stosunku do zwycięzcy
toru. Maksymalna liczba punktów – 120.

6. UCZESTNICTWO

Członkowie klubów posiadający licencję zawodniczą PZSS

7. PUNKTACJA

Indywidualna w poszczególnych konkurencjach

8. NAGRODY

Dyplomy za miejsca 1-6

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

-Startowe za jedną konkurencję (pistolet, karabin, strzelba) – 40zł przy korzystaniu z własnej broni i 
amunicji.



10. SPRAWY RÓŻNE

• Na strzelnicy obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ używania amunicji 7,62x25 (TT), amunicji 
MAGNUM oraz amunicji RDZENIOWEJ!,

• BEZWZGLĘDNIE ZAKAZUJE SIĘ wnoszenia na strzelnicę broni ZAŁADOWANEJ!,
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy (i potwierdzić to podpisem w 

książce pobytu na strzelnicy) oraz bezwzględnie go przestrzegać, 
• Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty przejazdu, ubezpieczenia i diety dla zawodników 

oraz opiekunów pokrywają kluby we własnym zakresie, 
• Istnieje możliwość wypożyczenia broni i amunicji organizatora (odpłatnie),
• Dopuszcza się do rywalizacji osoby funkcyjne zawodów,
• Konkurencje w oparciu o przepisy ISSF, PZSS, IPSC i niniejszy regulamin zawodów,
• Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie – podejmuje 

organizator zawodów. 

Organizator
ZSS TWIERDZA Zamość


