
REGULAMIN ZAWODY STRZELECKIE KSSK GWARD  

2019.04.13 Strzelnica Prabuty 

 

Regulamin Zawodów 

 
1. CEL ZAWODÓW - integracja środowisk kolekcjonerów broni, 

- popularyzacja strzelectwa sportowego, 

- wyłonienie najlepszych zawodników. 
 

2. ORGANIZATOR 

ZAWODÓW 

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie  

„GWARD”, ul. Miłosna 18, 82-500 Kwidzyn, , Zarząd 

Miejsko-Gminny Ligi Obrony Kraju w Prabutach.  
e-mail: kontakt@ gward.kwidzyn.pl, okorus@wp.pl 
Osoby kontaktowe: Pan Tomasz Okorski, tel. 516097339, 

Pan Adam Okorski, tel. 668 544 663 
 

3. TERMIN I MIEJSCE 

ZAWODÓW 

13.04.2019 r., strzelnica LOK w Prabutach, ul. Wojska 

Polskiego 26, w godzinach 10-17 
 

4. PROGRAM ZAWODÓW  Konkurencje skrócone: 

-  Oficer-„pistolet centralnego zapłonu” – 3 strzały 

próbne + 10 ocenianych, odległość 25m, cel: tarczaTs-2, 

czas konkurencji 1 minuta strzały próbne+ 3 minuty 

strzały oceniane. 

Wykonanie strzelania-  na komendę ‘ładuj” zawodnik 

ładuje broń  zgłaszając podniesieniem lewej ręki 

gotowość zaś na komendę „start” zawodnik strzela strzały 

próbne. 

Po strzałach próbnych zawodnik udaje się do tarczy i ją 

wymienia na nową/ zakleja. Następnie przygotowuje się 

do strzałów ocenianych. 

Po komendzie „ładuj” zawodnik ładuje broń, następnie 

przez podniesienie lewej ręki zgłasza gotowość sędziemu 

prowadzącemu strzelanie. Na komendę „ start” zawodnik 

rozpoczyna strzelanie do tarczy sportowej TS-2.Na 10 

sekund przed końcem strzelania sędzia podje komendę 

„czas” co znaczy że do końca zostało 10 sekund. 

 Po zakończonym strzelaniu lub po zakończeniu czasu 

pada komenda „ stop” na którą należy bezwzględnie 

przerwać strzelanie ( strzał po tej komendzie skutkuje 

odjęciem najlepszej przestrzeliny na tarczy). następnie 

„rozładuj broń” na tę komendę należy odpiąć magazynek 

i bezwzględnie rozładować broń. 

-  10 strzałów ku chwale Rzeczpospolitej-„pistolet 

wojskowy”  strzelanie wyłącznie z pistoletów 

wojskowych o udokumentowanym roku produkcji do 

końca 1945 roku –10 ocenianych bez strzałów próbnych, 

odległość 25m, cel: tarcza 23p, czas konkurencji  3 

minuty. 

Wykonanie strzelania-   

Po komendzie „ładuj” zawodnik ładuje broń, następnie 

przez podniesienie lewej ręki zgłasza gotowość sędziemu 

prowadzącemu strzelanie. Na komendę „ start” zawodnik 

rozpoczyna strzelanie do tarczy 23p.Na 10 sekund przed 

końcem strzelania sędzia podaje komendę „czas” co 

znaczy że do końca zostało 10 sekund. 



 Po zakończonym strzelaniu lub po zakończeniu czasu 

pada komenda „ stop” na którą należy bezwzględnie 

przerwać strzelanie ( strzał po tej komendzie skutkuje 

odjęciem najlepszej przestrzeliny na tarczy). następnie 

„rozładuj broń” na tę komendę należy odpiąć magazynek 

i bezwzględnie rozładować broń. 

 

- „strzelec wyczynowy” karabin bocznego zapłonu- 3 

strzały próbne+ 10 ocenianych w postawie leżącej z 

podpórką do dwóch tarczek Ts-4, odległość 50 m. 

Broń do strzelania znajduje się na materacach na 

stanowiskach strzeleckich. 
Wykonanie na komendę ‘ładuj” zawodnik ładuje broń  w 

postawie leżącej po czym zgłasza gotowość sędziemu. Na 

komendę start” zawodnik strzela strzały próbne. 

Po strzałach próbnych zawodnik udaje się do tarczy i ją 

wymienia na nową. Następnie na komendę do strzałów 

ocenianych „Ładuj”  zgłasza gotowość prowadzącemu 

strzelnie. Na komendę „start” zawodnik ładuje broń i  

rozpoczyna ogień strzelając kolejno do dwóch tarczek po 

5 strzałów. Oddanie innej ilości strzałów niż 5 skutkuje 

odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy gdzie 

stwierdzono więcej przestrzelin. 

-dopuszczalna jest obserwacja przestrzelin przez 

zawodnika, zabrania się  podawania wyników przez inne 

osoby. 

. Niedopuszczalne jest odpoczywanie z zamkniętym 

zamkiem załadowanej broni oraz trzymanie palca na 

języku spustowym ( palec na języku spustowym 

kładziemy tylko w chwili oddania świadomego strzału do 

określonego w regulaminie zawodów celu). Zabronione 

jest odkładanie załadowanej broni i skutkuje to 

bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika. 

-Przypadkowy strzał z winy zawodnika może skutkować 

jego dyskwalifikacją. 

 

- strzelba gładkolufowa ( załadowana) – 5 strzałów do 

celów metalowych na czas, odległość 10-15 m, 

( strzelba załadowana), 

Na komendę „ładuj” zawodnik ładuje broń i staje z bronią 

gotową pod kontem 45 stopni i zgłasza wolną ręką 

gotowość. Na sygnał timera zawodnik rozpoczyna 

strzelanie oddając 5 strzałów do Popperów. Po 

skończonym strzelaniu pada komenda „stop” rozładuj 

broń. 

Uwaga- nietrafienie celu skutkuje dodaniem kary w 

wysokości 10 sekund. 

 

-strzelba gładkolufowa (rozładowana) – 5 strzałów do 

celów metalowych na czas z ładowaniem strzelby, 

odległość 15 m. Na sygnał timera zawodnik ładuje broń 5 

sztukami amunicji i  rozpoczyna strzelanie oddając 5 

strzałów do poperów. Po skończonym strzelaniu pada 

komenda „stop” „rozładuj broń”. 

Uwaga- nietrafienie celu skutkuje dodaniem kary w 

wysokości 10 sekund. 
 



5. UCZESTNICTWO Grupa powszechna 
 

6. KLASYFIKACJA Indywidualna 
 

7. NAGRODY - za miejsca I-III w konkurencjach– dyplomy, medale. 

 

-za pierwsze miejsce w dwuboju suma konkurencji 

pistolet  centralny zapłon oraz 10 strzałów chwale 

Rzeczpospolitej ( pistolet wojskowy)- nagrodą jest sejf 

stalowy z atestem klasy S-1 
 

8. ZGŁOSZENIA - termin zgłoszeń: osobiście na miejscu przed 

rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 10-tej,  
 

9. KOSZTY 

UCZESTNICTWA 

wpisowe 35 zł od osoby startującej, 

 
 

10. SPRAWY RÓŻNE - zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni     

i amunicji,  

-w ramach wpisowego klub zapewnia broń i amunicję 

jedynie do konkurencji  Ksp. Pozostałe konkurencje 

zawodnik strzela z własnej lub użyczonej broni i amunicji. 

- przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu 

rąk,  

-uwaga w konkurencji pistolet wojskowy strzelamy 

wyłącznie z broni historycznej wyprodukowanej do roku 

1945 ( wyłącznie broń własna zawodników- klub nie 

zapewnia broni) 

- istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji klubowej 

do strzelań z broni centralnego zapłonu i gładkolufowej. 

- w konkurencji Pcz oraz pistolet wojskowy zawodnicy 

mogą obserwować przestrzeliny przy pomocy lunet ( klub 

nie zapewnia lunet obserwacyjnych). 

-sędziwie nie dostają wynagrodzeń za swoją pracę w 

związku z tym mają prawo startu w zawodach. 

-sędziowie obsługujący zawody nie ponoszą przy starcie 

opłaty wpisowej oraz konkurencję strzelają bez kolejki lub 

w ramach pre/ post mathu. 

- sędziemu głównemu zawodów przysługuje ostateczna 

interpretacja oraz zmiana regulaminu zawodów. 

Protesty- warunkiem złożenia protestu jest wpłata wadium 

w wysokości 200 zł. W razie rozpatrzenia protestu jako 

nieuzasadnionego wadium nie podlega zwrotowi i zostaje 

zaksięgowane jako darowizna wspierająca na Zarząd MG 

LOK w Prabutach 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie 

ostateczną decyzję ma sędzia główny zawodów wraz z 

przewodniczącym komisji RTS, 

-Każdemu zawodnikowi  w ramach opłaty wpisowej 

przysługuje  poczęstunek z grilla. 

Zawody przeprowadzone są w  oparciu o niniejszy 

regulamin oraz przepisy ogólne PZSS. 

 

HARMONOGRAM STRZELAŃ: 

Oś - 25 metrów: 

- 10 pistolet wojskowy strzelamy wyłącznie z broni 

pochodzenia wojskowego  udokumentowany rok 



produkcji do końca roku 1945: w godzinach 10-18, 

- pistolet centralnego zapłonu: w godzinach 10-18, 

- strzelba gładkolufowa: w godzinach 10-18. 

 

Oś 100 metrów; 

-karabin bocznego zapłonu z zamkniętymi lub otwartymi 

przyrządami celowniczymi ( np.: vostok SM-2, Anshutz, 

Toz): w godzinach 10-18, 

- strzelba gładkolufowa: w godzinach 10-18. 

 

 


