
REGULAMIN 
otwartych zawodów strzeleckich 

 
1. Cel zawodów:  
 
Umożliwienie członkom klubu ZKS Warszawa współzawodnictwa w zakresie strzelania z broni 
sportowej. Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków Klubu oraz Gości ZKS Warszawa. 
 
2.  Termin zawodów: 
 
Zawody zorganizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 10 do 18. Organizator zastrzega sobie 
możliwość w szczególnych przypadkach zmiany liczby rozgrywanych zawodów. 
 
3.  Konkurencje:  
 
   3.1  Karabin małego kalibru 10z15   
 
• odległość 25 m 
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2 
• nabój .22lr lub .  
• 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min. 
• suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika. 
• dowolny karabin bocznego zapłonu z otwartymi przyrządami lub kolimatorem.  

   3.2  Karabin PCC 10z15 

• odległość 25 m 
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2 
• nabój pistoletowy c.z, kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto) 
• 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min. 
• suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika. 
 
   3.3  Pistolet sportowy 10 z 15 - Psp10z15  
 
• odległość 25 m  
• dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk  
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2  
• nabój .22lr lub .22short  
• 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min.  
• suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika.  
 
   3.4  Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15 - Pcz10z15  
 
• odległość 25 m  
• dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk  
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2  
• nabój c.z. kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto)  
• 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min.  
• suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika  
• przestrzeliny oceniane są kalibrem 9,65mm (.38) 

 

 

 



 

   3.5  Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 15 - PMcz10z15 

• odległość 25 m 
• broń - pistolet maszynowy z mechanicznymi przyrządami celowniczymi 
• dopuszcza się kolby, chwyty i konwersje do zwykłych pistoletów centralnego zapłonu 
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2 
• nabój c.z. kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto) 
• 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 4 min.  
• suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika  
• przestrzeliny oceniane są kalibrem 9,65mm (.38) 

   3.6  Rewolwer centralnego zapłonu 10 z 15 - Rew10z15 

• odległość 25 m  

• dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk  

• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2  

• nabój c.z. kalibru 38 spec lub357 mag  

• 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min.  

• suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika  

• przestrzeliny oceniane są kalibrem 9,65mm (.38) 

   3.7  Strzelba S 5   

• odległość 15 m 
• stojak z sześcioma metalowymi celami reaktywnymi, pięć z nich to cele do ostrzelania, szósty to cel 
"nie strzelać" (no-shoot). 
• 5 strzałów ocenianych 
 

    3.8  Strzelba S 10  

• odległość 15 m 
• stojak z sześcioma metalowymi celami reaktywnymi, pięć z nich to cele do ostrzelania, szósty to cel 
"nie strzelać" (no-shoot). 
• 10 strzałów ocenianych 

 
Opis konkurencji:  
 
Przed stanowiskiem strzeleckim ustawiony jest stojak z sześcioma metalowymi celami reaktywnymi w 
odległości do 15m. Pięć z nich to cele do ostrzelania, szósty to cel "nie strzelać" (no-shoot). Zawodnik 
ładuje broń pięcioma nabojami (lufa podczas ładowania musi być skierowana w stronę kulochwytu), 
ostrzeliwuje cele na stelażu. Nabojów nie wolno ładować bezpośrednio do komory nabojowej - 
wszystkie muszą zostać załadowane do magazynka. Do ostrzeliwania celów można użyć wyłącznie 
śrutu, breneka oraz loftki są zabronione, ostrzelanie celu to jeden punkt nie trafienie to zero a trafienie 
pomalowanego na czerwono (no-shoot) będzie skutkowało odjęciem jednego punktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    3.9  Dowolny karabin centralnego zapłonu 5z8 (Kcz5z8),   
 

 odległość 50 m,   

 pozycja siedząca,   
 
Opis konkurencji: 
 
  Karabin może być podparty w jednym miejscu, miedzy kabłąkiem języka spustowego a 
zakończeniem lufy, kolba może być podparta wyłącznie goła dłonią,  przyrządy celownicze dowolne,  
2 tarcze zgodne z przepisami ISSF do strzelań karabinowych na 50m,  po 4 strzały do każdej z tarcz,  8 
strzałów – 5 najlepszych ocenianych w czasie 8 minut,  przestrzeliny oceniane są kalibrem  8mm. 
 
4.  Zgłoszenia:  
 
Zakup metryczek wyłącznie na dyżurce klubu w dniu zawodów.  
Koniec sprzedaży metryczek następuje na nie wcześniej niż na 1 godzinę i nie później niż na 30 minut 
przed końcem zawodów i zamknięciem strzelnicy. 
ZKS Warszawa może ustalić górne limity ilości sprzedawanych metryczek.  
Zawodnik po zakupie metryczki zobowiązany jest do bezzwłocznego stawienia się na osi. 
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. 
Poza kolejnością mogą wystartować wyłącznie sędziowie, którzy tego dania sędziują zawody. 

5.  Klasyfikacja:  

Indywidualna, brak rankingu, zawody do przedłużenia ważności licencji zawodniczej  
Na zawodniku spoczywa odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych oraz weryfikację 
rezultatu. Reklamację dotyczącą startu w zawodach (rezultatu, ważności licencji) można złożyć nie 
później niż 48 godzin po opublikowaniu rezultatów na stronie Klubu na adres e-mail: 
reklamacjawyniku@zks.waw.pl.   

6.  Organizator zawodów:  
 
ZKS Warszawa,ul. Marymoncka 42, tel. 022 834 41 08.  
Zawody prowadzą sędziowie i pracownicy ZKS. 

7.  Opłaty za udział w zawodach (opłaty za konkurencje): zgodnie z aktualnie obowiązującym 
cennikiem. 

8.  Uczestnictwo w zawodach: wszyscy posiadający licencję PZSS, oraz znający przepisy i zasady 
bezpiecznego posługiwania się bronią. 

    8.1  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 może wypożyczyć 
tymczasowy wskaźnik zawodnikom po wniesieniu wpłaty na cele statutowe w wysokości 10 
PLN (dziesięć złotych 00 groszy). 

9.  W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ISSF. Interpretacja niniejszego regulaminu 
przysługuje: 

• zakresie klasyfikacji: wyłącznie Przewodniczącemu Komisji RTS,  
• w pozostałych sprawach Sędziemu Głównemu Zawodów. 



10.  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 rezultatu, wizerunku, 
imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej. 

11.  Powyższy regulamin obowiązuje na zawodach rozgrywanych od 12.10.2020r. 

 


