
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

 W STRZELANIU DŁUGODYSTANSOWYM 

 Dźwierzuty 28  listopada 2021 r. 

 

1. CEL ZAWODÓW 

 

-  popularyzacja strzelectwa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem strzelania       

długodystansowego 

- doskonalenie umiejętności strzeleckich 

 - współzawodnictwo i rywalizacja sportowa 

- rozwój strzelectwa długodystansowego, 

-  współpraca środowisk strzelców sportowych, mundurowych i myśliwskich 

- wyłonienie najlepszych zawodników  

3. Organizator: 

- Strzelecki Klub Sportowy „BIELIK” w Dźwierzutach, 

- Firma STARWELD Zbigniew Kluziak . 

4. Termin i miejsce: 

28 listopad 2021 roku. Otwarta strzelnica S.K.S „BIELIK” w Dźwierzutach. 

Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00. 

5. Zasady uczestnictwa: 

 Warunkiem uczestnictwa jest; 

- posiadanie stosownych uprawnień do posiadania broni palnej 

- broń i amunicja własna 

- opłata wpisowa w wysokości 30 zł .  

- w zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.  

- w zawodach ilość uczestników jest ograniczona  

UWAGA: wszyscy uczestnicy strzelania muszą w trakcie strzelania używać ochronników słuchu 

(słuchawki, stopery). Organizator nie zapewnia ochronników słuchu. Osoby nie posiadające 

ochronników nie zostaną dopuszczone do strzelania. 

  



7. BEZPIECZEŃSTWO 

Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strzelnicy i do zachowania 

bezpieczeństwa. Zawodnicy na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego 

prowadzącego strzelanie. Broń wolno nosić jedynie w pokrowcach lub futerałach. Wyciąganie broni z 

futerałów i pokrowców odbywa się jedynie na stanowisku strzeleckim po wyraźnym poleceniu 

sędziego. Wyjątkiem jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa, w której można dokonać przeglądu 

broni, przestawienia celownika itd. Do strefy bezpieczeństwa kategorycznie zabronione jest 

wnoszenie amunicji. Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek broni 

załadowanej, z wprowadzonym magazynkiem czy zamkniętym zamkiem, a zarówno na treningu jak i 

podczas strzelań ocenianych w każdym momencie, gdy zawodnik nie prowadzi strzelania, jest 

zobowiązany do umieszczenia w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego 

pustą komorę. W przypadku niewypału zawodnik rozładowanie broń, odbywa się pod kontrolą 

sędziego stanowiskowego. 

8. PROGRAM ZAWODÓW 

Dystanse: 100 m, 200 m oraz dodatkowy  na 165m za 10 punktów, łącznie można zdobyć 110 

punktów czas na wykonanie strzelania 10 minut.  

Strzelamy trzy dystanse  do dziesięciu celi pierwszy dystans 100m cel tarcza Benchrest strzelamy 

osiem  razy każdy strzał do innej tarczy z czego oceniamy pięć najlepszych, drugi dystans 200m cel 

tarcza NT 23P – popiersie żołnierza mini strzelamy osiem razy z czego oceniamy pięć najlepszych, 

trzeci dystans 165m strzelamy jeden raz w gong o wymiarach jednego moa.  

- W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną 

9. Specyfikacja broni [karabinów] centralnego zapłonu 

 Karabin repetier ,karabin samopowtarzalny AR w kalibrze do 8 milimetrów o łącznej wadze nie 

przekraczającej 10 kg, ładowany pojedynczo lub z magazynka. Broń  może być wyposażona w  

hamulec wylotowy (hamulec odrzutu). 

Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą 

podpórek: przedniej w formie worka, dwójnoga lub statywu i tylnej w formie worka . Broń może być 

podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 20 cm z tyłu. Żadna część broni nie może 

opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej 

podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego podczas strzału powinno opierać się na stopce 

karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'. 

Przyrządy celownicze optyka dopuszczone są też dowolne . 

10. Sprawy finansowe: 

 - koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg ) na zawodach, pokrywają zainteresowani 

uczestnictwem zawodnicy, 

 - koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani 

uczestnictwem zawodnicy 

- pozostałe koszty pokrywają organizatorzy. 

 



 

11. Nagrody: 

 - za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej,  zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy, za miejsca IV-

VI zawodnicy otrzymują dyplomy. 

12. Zgłoszenia; 

 Informacje na temat zawodów można uzyskać: 

 Zbigniew Kluziak 

Tel. 600119481 

E-mail; kluziakz@o2.pl 

 

13 Postanowienia końcowe:  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć 

protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona 

opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi. 

                                                                                                                                               Z poważaniem 

 

 

 


