
REGULAMIN  

otwartych zawodów strzeleckich 
pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 45ACP 

1. Cel: 
Umożliwienie członkom klubu ZKS Warszawa współzawodnictwa w zakresie strzelania z broni 
sportowej. Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków Klubu oraz Gości ZKS Warszawa. 

2. Terminy:  
Zgodnie z kalendarzem zawodów o Puchar Prezesa ZKS. W przypadku zmiany terminu informacje 
szczegółowe będą zamieszczane na stronie internetowej ZKS Warszawa przynajmniej na 2 tygodnie 
przed rozpoczęciem zawodów. 

3. Klasyfikacja i ranking:  
Podczas każdych zawodów obowiązuje klasyfikacja indywidualna. Na końcowy ranking roczny składa 
się  ilości zawodów równych połowie ilości zawodów, które się odbyły, zaokrąglone w dół plus jeden , 

zawodnik bierze udział w rankingu rocznym pod warunkiem wzięcia udziału w minimalnej ilości 
startów. 

4. Uczestnicy:  
Strzelcy posiadający własną albo użyczoną broń spełniającą warunki regulaminowe, a ponadto 
znający przepisy i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią kalibru 45ACP oraz regulamin 
strzelnicy ZKS Warszawa. 

5. Broń i amunicja:  
W pełni sprawny technicznie pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 45ACP. 
Nie ma ograniczeń co do sposobu ładowania, typu zamka i rodzaju automatyki broni. 
Mechaniczne przyrządy celownicze. 
Nie jest dopuszczone stosowanie kolb oraz konwersji. 

6. Zgłoszenia: w dniu zawodów, godzina określona w ogłoszeniu o terminie zawodów.  
Koniec sprzedaży metryczek następuje na nie wcześniej niż na 1,5 godziny i nie później niż na 1 
godzinę, przed końcem zawodów. ZKS Warszawa może ustalić górne limity ilości sprzedawanych 
metryczek.  
Zawodnik po zakupie metryczki zobowiązany jest do bezzwłocznego stawienia się na osi. Sędzia 
może ustalać kolejność strzelania zgodnie z kolejnością zgłaszania się na osi. Zawodnik wywołany do 
startu, który jest nieobecny na osi trafia na koniec kolejki bez gwarancji wzięcia udziału w zawodach 
tego dnia. Jeśli Sędzia nie ustala kolejności robią to Zawodnicy miedzy sobą, jednak nie daje to 
Zawodnikom prawa oczekiwania, że zawody zostaną przedłużone. 
Zawodnicy mogą powtarzać start, jeśli nie spowoduje to utrudnień w starcie zawodników, którzy 
jeszcze nie strzelali tego dnia. Zawodnik chcący wystartować powtórnie zajmuje miejsce na końcu 
kolejki. 
Odległość 25 m, dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk, tarcza zgodna z przepisami ISSF, nabój c.z. 
kalibru 45auto, 5 strzałów próbnych, czas 5 min, 10 strzałów ocenianych, czas 10 min, do magazynka 
można ładować po 5 naboi. 
Poza kolejnością mogą wystartować wyłącznie sędziowie, którzy tego dania sędziują zawody.  
Dopuszczalne jest samodzielne kontrolowanie przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety 
obserwacyjnej, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa.                              
Korygowanie strzałów przez dodatkowego obserwatora jest zabronione.  
Ocena tarcz: wg zasad ISSF. 

7. Nagrody:  
Po zakończeniu sezonu strzelcy od I do III miejsca otrzymają dyplomy i puchary, a strzelcy od IV do VI 
miejsca — dyplomy.  



Rozdanie nagród odbędzie się w czasie zawodów powszechnych w styczniu następnego roku.  
8.Opłaty startowe za udział w zawodach                                                                                            
Zgodne z aktualnym cennikiem ZKS Warszawa. 

9. Zgłoszenia i czas trwania:  
 Zawody trwają od godz. 10.00 do 14.00.  
 Zgłoszenia w dniu zawodów do godz. 13.00. 

10. Miejsce i organizator:  
ZKS Warszawa ul. Marymoncka 42, 01–977 Warszawa tel. +4822 834 41 08 http://www.zks.waw.pl  

11. Obsługa zawodów:  
Zawody prowadzą sędziowie ZKS Warszawa.   

12. W zakresie zachowania zawodników stosowane są przepisy ISSF z następującymi zmianami: 

 zawodnik, który odda strzał przed komendą START podlega bezwzględnej dyskwalifikacji; 

 brak wskaźnika bezpieczeństwa uniemożliwia udział w zawodach ( Klub wypożycza 
tymczasowy wskaźnik zawodnikom, po wniesieniu wpłaty na cele statutowe w wysokości 10 
PLN (dziesięć złotych 00 groszy); 

13. Ochrona danych osobowych:  
Udział w zawodach jest dobrowolny. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikację 
w komunikacie zawodów i na stronach internetowych ZKS Warszawa swojego wizerunku, imienia i 
nazwiska oraz przynależności klubowej. 

14. Powyższy regulamin obowiązuje od 01.01.2020r. 

 

http://www.zks.waw.pl/

