
 

 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

GRAND PRIX 2019 

o Puchar Prezesa Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zawody Strzeleckie O PUCHAR PREZESA Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy, zwane dalej 

Zawodami, jest imprezą całoroczną, organizowaną przez Klub Sportów Obronnych Świdnica  

(KSO ŚWIDNICA). 

2. Terminy rozgrywania Zawodów zawarte są w kalendarzu Zawodów, zatwierdzonym przez DZSS. 

3. Miejscem rozgrywania Zawodów jest strzelnica sportowa przy Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy 

- Al. Niepodległości, strzelnica Sudeckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego w Starych Bogaczowicach 

oraz strzelnica Koła Łowieckiego KNIEJA w Bronówku. 

4. Celem rozgrywania zawodów jest: 

a. Popularyzacja sportu strzeleckiego 

b. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji strzeleckich 

c. Rywalizacja sportowa 

d. Umożliwienie spełnienia wymogów przepisów, w zakresie czynnego uprawiania sportów 

strzeleckich 

e. Integracja środowisk strzeleckich 

5. Uczestnikami Zawodów są członkowie KSOS, osoby zrzeszone w innych klubach strzeleckich oraz 

osoby niezrzeszone. 

6. Osoba do kontaktów: Paweł Stępień Tel. 532 631 623,  

e-mail: ksos.swidnica@gmail.com 

7. Zawody rozgrywane są w następujących konkurencjach: pistolet sportowy bocznego  

i centralnego zapłonu 10 strzałów, karabin sportowy bocznego i centralnego zapłonu 10 strzałów, 

pistolet centralnego zapłonu w konkurencjach dynamicznych 10 strzałów, karabin bocznego  

i centralnego zapłonu w konkurencjach dynamicznych 10 strzałów, strzelba gładkolufowa  

w konkurencjach dynamicznych (lub do rzutków) 10 strzałów. 

8. W konkurencjach pistolet i karabin Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminami 

PZSS i ISSF. Konkurencja strzelba gładkolufowa zawody rozgrywane są o oparciu o regulamin 

PZSS w konkurencjach Skeet i Trap, oraz zgodnie z regulaminem IPSC w zakresie strzelania 

dynamicznego. 

9. O miejscu i terminie rozgrywania konkurencji informacja dla uczestników będzie podawana na 

stronie internetowej www.strzelam.pl . 

Dodatkowo będzie podawana informacja do członków KSOS poprzez e-mail. 

10. Wyniki ze wszystkich konkurencji – komunikat z zawodów będzie publikowany na podanej stronie 

internetowej. 

11. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zgodnie z zasadami 

określonymi indywidualnie dla każdej strzelnicy oraz zasadami ogólnymi opublikowanymi na 

stronie www.pzss.org.pl . 

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI 

1. Zawody w konkurencji strzelba dynamiczna rozgrywane w oparciu o następujące zasady: 

- Strzelba gładkolufowa – (strzelby typu pump action - "pompka", bock) 10 celi rozstawionych wzdłuż 

linii otwarcia ognia w odległość od 10 do 20m, każdy z zawodników oddaje 10 strzałów, dozwolone 

przyrządy celownicze mechaniczne.  

- Do wyniku końcowego liczy się czas przebiegu +5 sekund karnych za każdy nietrafiony cel. 

- Za upuszczenie broni na ziemię zawodnik jest zdyskwalifikowany 

- W przypadku uznanej awarii broni zawodnik ma prawo do powtórnego jednego startu z innym 

egzemplarzem broni. Kolejna awaria kończy start zawodnika. 

http://www.strzelam.pl/
http://www.pzss.org.pl/


 

 

 

 

2.1 Zawody w konkurencji pistolet centralnego zapłonu – dynamiczny rozgrywane w oparciu o 

następujące zasady: 

- 10 celi rozstawionych wzdłuż linii otwarcia ognia w odległość od 10 do 20m, każdy z zawodników 

oddaje 10 strzałów, dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne.  

- Do wyniku końcowego liczy się czas przebiegu +5 sekund karnych za każdy nietrafiony cel. 

- Za upuszczenie broni na ziemię zawodnik jest zdyskwalifikowany 

- W przypadku uznanej awarii broni zawodnik ma prawo do powtórnego jednego startu z innym 

egzemplarzem broni. Kolejna awaria kończy start zawodnika. 

 

2.2 Zawody w konkurencji pistolet dynamiczny rozgrywane w oparciu o następujące zasady: 

- 5 celi (tarcze IPSC) rozstawionych wzdłuż linii otwarcia ognia w odległość od 10 do 20m, każdy z 

zawodników oddaje 10 strzałów – po 2 strzały do każdej tarczy, 

- Do wyniku końcowego liczy się czas przebiegu + sekundy karne:  

strefa A 0s, C +3s, D +5s, poza tarczą +10s 

- Za upuszczenie broni na ziemię zawodnik jest zdyskwalifikowany 

- W przypadku uznanej awarii broni zawodnik ma prawo do powtórnego jednego startu z innym 

egzemplarzem broni. Kolejna awaria kończy start zawodnika. 

 

3 Zawody w konkurencji karabin dynamiczny rozgrywane w oparciu o następujące zasady: 

- 5 celi (tarcze IPSC) rozstawionych wzdłuż linii otwarcia ognia w odległość od 10 do 20m, każdy z 

zawodników oddaje 10 strzałów – po 2 strzały do każdej tarczy, 

- Do wyniku końcowego liczy się czas przebiegu + sekundy karne:  

strefa A 0s, C +3s, D +5s, poza tarczą +10s 

- Za upuszczenie broni na ziemię zawodnik jest zdyskwalifikowany 

- W przypadku uznanej awarii broni zawodnik ma prawo do powtórnego jednego startu z innym 

egzemplarzem broni. Kolejna awaria kończy start zawodnika. 

 

4. Zawody w konkurencji pistolet sportowy rozgrywane w oparciu o następujące zasady: 

- Odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno 

i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 3 minuty, czas na oddanie 

strzałów ocenianych 10 minut). Cel – tarcza do strzelań dokładnych pistolet Psp25m 

 

5. Zawody w konkurencji pistolet centralnego zapłonu rozgrywane w oparciu o następujące zasady: 

- Odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno 

i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 3 minuty, czas na oddanie 

strzałów ocenianych 5 minut). Cel – tarcza do strzelań dokładnych pistolet Psp25m 

 

6. Zawody w konkurencji karabin sportowy rozgrywane w oparciu o następujące zasady: 

- Odległość 50m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone przyrządy celownicze 

mechaniczne, postawa leżąca z „wolnej” ręki (czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na 

oddanie strzałów ocenianych 10 minut). Cel – tarcza do strzelań dokładnych karabin Ksp50m 

 

7. Zawody konkurencji karabin centralnego zapłonu rozgrywane w oparciu o następujące zasady: 

- Odległość 100m /50m, 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych, dozwolone przyrządy celownicze 

mechaniczne (przyrządy celownicze otwarte: muszka – szczerbinka), postawa leżąca z podpórką 

(dozwolony jeden punkt podparcia broni), czas na oddanie strzałów 10 minut. Cel – tarcza do 

strzelań dokładnych pistolet Psp25m 

 

 



 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji. 

2. Ponadto zawody rozgrywane będą w ramach rozgrywki Grand Prix 2019 o puchar Prezesa Muzeum 

Broni i Militariów w Świdnicy celem wyłonienia najlepszych strzelców sezonu 2019 

w poszczególnych konkurencjach. 

3. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie wśród wszystkich zawodników biorących udział w cyklu 

zawodów organizowanych przez Klub Sportów Obronnych Świdnica. 

4. Zdobywcą PUCHARU PREZESA jest zawodnik, który sumarycznie uzyska największą ilość punktów 

w poszczególnych konkurencjach w okresie od rozegrania pierwszych do ostatnich zawodów  

w kalendarzu w ciągu roku. 

 


