
Regulamin 
zawodów strzeleckich z broni czarnoprochowej. 

1. Cel zawodów: 
 wyłonienie najlepszych zawodników, 

 sprawdzenie umiejętności strzeleckich, 

 popularyzacja strzelectwa sportowego i działalności LOK. 

2. Organizatorzy zawodów: 
 Zarząd Koła LOK i Klubu Strzelectwa Sportowego SNAJPER w Wójcinie. 

3. Termin i miejsce zawodów: 
 termin: 12 sierpnia 2018r., 

 miejsce zawodów: strzelnica Koła LOK i Klubu Strzelectwa Sportowego "SNAJPER" 

 Wójcin, ul. Strzelecka 28”. 

4. Program zawodów: 
 zawody indywidualne od godz. 10:00 ÷ 13:00, 

 zapisy do godz. 12:00, 

 konkurencje: 

-- 100 m (karabin wojskowy i karabin cywilny), 

-- 50m (karabin wojskowy i karabin cywilny) 

-- 25m (rewolwer i pistolet). 

 dopuszcza się prawo do wielokrotnego strzelania po uiszczeniu opłaty. 

5. Uczestnictwo w zawodach: 
 członkowie klubów strzeleckich, bractw kurkowych i innych organizacji strzeleckich oraz osoby 

niezrzeszone akceptujące niniejszy regulamin zawodów oraz regulamin strzelnicy. 

6. Klasyfikacja: 
 klasyfikacja indywidualna - o miejscu decyduje najlepszy wynik uzyskany przez zawodnika w trakcie 

zawodów w danej konkurencji; 

 konkurencja będzie liczona, jeżeli wystartuje w niej minimum 5 zawodników. 

7. Nagrody i wyróżnienia: 
 I. II, III miejsce – puchary (w każdej konkurencji), 

 dla każdej konkurencji  I ÷ V miejsca dyplomy. 

8. Zgłoszenia udziału w zawodach: 
 zgłoszenia indywidualne z podaniem imienia i nazwiska przyjmowane 

w dniu zawodów w oznaczonym miejscu na terenie strzelnicy od godz. 10:00 do 12:00. 

9. Koszt uczestnictwa: 
 ustala się następujące opłaty startowe: 

-- 25 zł. od konkurencji, 

 za dodatkową serię w celu poprawy wyniku opłaty wynoszą: 25 zł. 

10. Sprawy różne: 
 organizator nie zapewnia broni, amunicji ani prochu czarnego; 

 w zawodach dopuszcza się używanie broni własnej; 

 ubiór strzelca: dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów 

strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami lub 

innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca; 

 protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej, na ręce Sędziego Głównego, po uiszczeniu 

opłaty w wysokości 100.00 zł. ale nie później niż 30 min. od wywieszenia wyników. W przypadku 

uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania drobnych zmian w regulaminie 

z powiadomieniem przed rozpoczęciem zawodów. 

11. Ogólne przepisy bezpieczeństwa. 
Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu strzelnicy, 

regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.  

W obrębie strzelnicy obowiązuje bezwzględny zakaz wyjmowania broni z futerału, pokrowca, skrzyni, kabury 

lub kasety służących do jej przenoszenia. 

Broń może być wyjmowana tylko na stanowisku strzeleckim po komendzie sędziego (w czasie 

przygotowawczym do konkurencji). 

Wyjmowanie broni z futerału i obsługa broni podczas strzelania musi być wykonywana w taki sposób, aby 

lufa skierowana była zawsze w kierunku kulochwytu (miejsce bezpieczne). 

Nie kierujemy lufy broni w kierunku ludzi! 



Opuszczenie stanowiska strzeleckiego możliwe jest tylko z bronią rozładowaną, po kontroli sędziego 

i schowaną do futerału, pokrowca, skrzyni, kabury lub kasety. 

Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia. 

Sankcje j kary obowiązują zgodnie z regulaminem ISSF (ostrzeżenie, odjęcie punktów, 

dyskwalifikacja). 

Niestosowanie się do tych zasad bezpieczeństwa skutkowało będzie dyskwalifikacją zawodnika. 

 

Przepisy bezpieczeństwa, szczegółowe - dotyczące strzelań. 

Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie 

trwania konkurencji. 

Zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób poza zawodnikiem. 

Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. 

Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z 

materiału 

niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nic mogą zawierać więcej 

niż 16 gram prochu. 

Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.) 

Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych. 

Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości 

koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki). 

Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu. 

Obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami. 

Zapłon (kapiszony lub podsypka) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest lufą 

w kierunku celu. 

Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką. 

W czasie ładowania broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką. 

Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START". 

Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji 

bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP" lub „PRZERWIJ 

STRZELANIE" zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia 

kurek w pozycji .zabezpieczone", w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna 

pomiędzy komorami. 

Wystrzelenie po komendzie „STOP", „PRZERWIJ STRZELANIE" lub innej, jednoznacznie 

nakazującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika. 

Broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii 

ognia. 

Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje 

rozładowanie broni zawodnika. 

Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min. 

przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób. 

W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co 

najmniej 1 minutę Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas 

w kierunku kulochwytu. 

Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast 

usunięty przez samego strzelca - ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne 

postępowanie. 

Jeżeli broń uległa awarii w trakcie konkurencji i nie można jej naprawić, zawodnik nie może użyć 

innej (własnej lub użyczonej) brom do jej dokończenia. 

 Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje dyskwalifikację zawodnika 

z danej konkurencji. 

Przegląd i czyszczenie broni pomiędzy konkurencjami tylko w miejscu do tego wyznaczonym przez 

organizatora. 
 

UWAGA: osoby decydujące się na udział w zawodach, zgadzają się jednocześnie na upublicznienie wizerunku 

(publikacja m. in. w Internecie podstawowych danych na listach wyników i zdjęć z zawodów). 

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do sportowej rywalizacji. 


