
PROGRAM I REGULAMIN ZAWODÓW 

„MAJOWE ZAWODY STRZELECKIE” 
 

I. Cel Zawodów: 
1. Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego 
2. Rywalizacja sportowa strzelców 
3. Integracja członków sekcji strzeleckiej stowarzyszenia 

 
II. Zawody przeprowadzone zostaną 22 maja 2021 roku (sobota) na strzelnicy LAKI STRZAŁ 

w Makowie (gmina Gołcza). Początek zawodów o godzinie 10.00. Podczas zawodów 
obowiązują aktualne przepisy sanitarne dotyczące covid-19. 

 
III. W zawodach mogą brać udział: 

1) zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS, będący członkami sekcji 
sportowej Stowarzyszenia Terytorialni 

2) zaproszeni goście 
 

IV. Zgłoszenia do dnia 20 maja 2021 r.: 
1) na forum internetowym Stowarzyszenia 
2) na mail stowarzyszenie@terytorialni.pl 

 
V. Strój: dowolny. 
VI. Program i przebieg konkurencji: 

1. (P5) Pistolet 5 –  odl. 15m, 5 celi reaktywnych – stalowych średnica 20cm. 
1) Postawa: stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz. 
2) Broń dozwolona: wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego 

zapłonu, kaliber: 7,62-11,43 mm (amunicja pełno płaszczowa lub 
półpłaszczowa). Nie może być używana jakakolwiek amunicja pistoletowa 
lub rewolwerowa z rdzeniem lub typu magnum oraz magnum + (plus). 

3) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte lub kolimatorowe).  
4) Ładownice: magazynki i broń podejmowane są z kabury i ładownic. 
5) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym pod nadzorem 

sędziego. 
6) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana z podpiętym magazynkiem w kaburze, 

załadowanym 4 szt. amunicji. DOWOLNA ilość magazynków w ładownicach. 
Każdy ładowany po 4szt. amunicji. 

7) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału wyjmuje pistolet z 
kabury, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje do bębna 4 szt. 
amunicji), następnie strzela do 5 wyznaczonych celów reaktywnych, w razie 
potrzeby zmieniając magazynek. W przypadku skończenia się amunicji 
zawodnik zgłasza to komendą KONIEC.  

8) Punktacja: 
Zawodnik otrzymuje 10 pkt za każdy strącony cel oraz kare czasową 10s za 
cel nie strącony. Suma uzyskanych wyników podzielona przez czas w którym, 
zawodnik prowadził ostrzał celów plus czas kary, tworzy współczynnik zwany 
dalej FAKTOR z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. 
 

2. (P285) Pistolet 2x8=5 – 5 strzałów, odl. 15m, 5 celi reaktywnych – stalowych 
średnica 20cm 

1) Postawa: stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz. 
2) Broń dozwolona: wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego 

zapłonu, kaliber: 7,62-11,43 mm (amunicja pełno płaszczowa lub 
półpłaszczowa). Nie może być używana jakakolwiek amunicja pistoletowa 
lub rewolwerowa z rdzeniem lub typu magnum oraz magnum + (plus). 

3) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte lub kolimatorowe).  
4) Ładownice: magazynki i broń podejmowane są z kabury i ładownic. 
5) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym pod nadzorem 

sędziego. 
6) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana z podpiętym magazynkiem w kaburze, 

jeden magazynek załadowany 4 szt. amunicji podpięty do broni, drugi 
magazynek załadowany 4 szt. amunicji w ładownicy. 



7) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału wyjmuje pistolet z 
kabury, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje do bębna 4 szt. 
amunicji), następnie strzela do 5 wyznaczonych celów reaktywnych, w razie 
potrzeby zmieniając magazynek. Czas mierzony do strącenia ostatniego celu 
lub do skończenia się amunicji co zawodnik oznajamia komendą KONIEC. 

8) Punktacja: 
Zawodnik otrzymuje 10 pkt. za każdy strącony cel oraz kare czasową 10s za 
cel nie strącony. Suma uzyskanych wyników podzielona przez czas w którym, 
zawodnik prowadził ostrzał celów plus czas kary, tworzy współczynnik zwany 
dalej FAKTOR z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. 

 
3. (PBD) Pistolet „bill drill”- 6 strzałów odl. 7m, cel – tarcza: ipda  

1) Postawa: stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz. 
2) Broń dozwolona: wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego 

zapłonu, kaliber: 7,62-11,43 mm (amunicja pełno płaszczowa lub 
półpłaszczowa). Nie może być używana jakakolwiek amunicja pistoletowa 
lub rewolwerowa z rdzeniem lub typu magnum oraz magnum + (plus). 

3) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte lub kolimatorowe).  
4) Broń podejmowana jest z kabury.  
5) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym pod nadzorem 

sędziego. 
6) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana z podpiętym magazynkiem w kaburze, 

magazynek podpięty załadowany 6 szt. amunicji. 
7) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału podejmuje pistolet z 

kabury, przeładowuje go i oddaje 6 strzałów do tarczy. 
  

8) Punktacja: 
a. Zgodnie z oznaczeniami na tarczy ( alfa – 5pkt, charlie – 2pkt, delta – 

1 pkt.) 
b. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów  za każdy 

chybiony strzał;  
c. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor). 

 
4. (PP) Pistolet precyzyjny „- 5 strzałów  odl.25 m, cel – tarcza: NT-23p (popiersie). 

1) Postawa: stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz. 
2) Broń dozwolona: wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego 

zapłonu, kaliber: 7,62-11,43 mm (amunicja pełno płaszczowa lub 
półpłaszczowa). Nie może być używana jakakolwiek amunicja pistoletowa 
lub rewolwerowa z rdzeniem lub typu magnum oraz magnum + (plus). 

3) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte, kolimatorowe)  
4) Ładownice: magazynki i broń podejmowane są ze stołu. 
5) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym pod nadzorem 

sędziego. 
6) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na 

stanowisku strzeleckim, w pistoletach zamek znajduje się w pozycji 
zamkniętej z obowiązkowo włożonym wskaźnikiem bezpieczeństwa 
(również  rewolwer musi posiadać włożony wskaźnik bezpieczeństwa), 
lufa skierowana w bezpiecznym kierunku (kulochwyt), jeden magazynek 
załadowany 5 szt. amunicji. 

7) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału podejmuje pistolet       
i magazynek ze stołu, podchodzi do wyznaczonego miejsca, wkłada 
magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje do bębna 5 szt. 
amunicji), następnie oddaje 5 strzałów do tarczy.  

8) Punktacja: 
a. Zgodnie z oznaczeniami na tarczy (0-10 punktów); 
b. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor). 

 
 

5. (KP) Karabin precyzyjny- 15 strzałów    odl. 15-50 m, cel – 15 papierowych kółek o 
średnicy 15cm 

1) Postawa: stojąc 



2) Broń dozwolona: wszelkie karabiny samopowtarzalne centralnego zapłonu 
kaliber: 7.62x39 mm, 5.56x45 mm, 5,45x39 mm; 

3) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte, zamknięte lub kolimatorowe albo 
holograficzne lub luneta);  

4) Ładownice: magazynki i broń podejmowane są ze stołu. 
5) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym pod nadzorem 

sędziego. 
6) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na 

stanowisku strzeleckim z obowiązkowo włożonym w zamek wskaźnikiem 
bezpieczeństwa, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku(kulochwyt) każdy 
magazynek jest załadowany 15 szt. amunicji. 

7) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału podejmuje broń            
i magazynek ze stołu, podchodzi do wyznaczonego miejsca, wkłada 
magazynek, przeładowuje, następnie oddaje po 5 strzałów do tarcz 
umieszczonych na odległościach 15m, 25m i 50m 

8) Punktacja: 
a. Za każde trafione kółko 10 pkt 
b. Za każde nie trafione kółko 2 sekundy doliczane do ogólnego czasu 
c. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor). 

 
6. (KPZS) Karabin dynamiczny „precyzja klęcząc”- 15 strzałów    odl. 15-50 m, cel – 

15 papierowych kółek o średnicy 15cm 
1) Postawa: Klęcząc 
2) Broń dozwolona: wszelkie karabiny samopowtarzalne centralnego zapłonu 

kaliber: 7.62x39 mm, 5.56x45 mm, 5,45x39 mm; 
3) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte, zamknięte lub kolimatorowe albo 

holograficzne lub luneta);  
4) Ładownice: magazynki i broń podejmowane są ze stołu. 
5) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym pod nadzorem 

sędziego. 
6) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na 

stanowisku strzeleckim z obowiązkowo włożonym w zamek wskaźnikiem 
bezpieczeństwa, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku(kulochwyt) każdy 
magazynek jest załadowany 15 szt. amunicji. 

7) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału podejmuje broń            
i magazynek ze stołu, podchodzi do wyznaczonego miejsca, wkłada 
magazynek, przeładowuje, następnie oddaje po 5 strzałów do tarcz 
umieszczonych na odległościach 15m, 25m i 50m 

8) Punktacja: 
a. Za każde trafione kółko 10 pkt 
b. Za każde nie trafione kółko 2 sekundy doliczane do ogólnego czasu 
c. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor). 

 
7. (SDSP) Strzelba dynamiczna „pomyśl” – ilość strzałów dowolna odl. 10-25 m, cel – 

tarcza: 2x NT-23p (popiersie) 3 x cel stalowy. 
1) Postawa: stojąc 
2) Broń dozwolona: każda strzelba gładkolufowa przystosowana do strzelania 

nabojem typu Breneka (slug) kaliber wagomiarowy: 12/70  lub 12/76  
3) Przyrządy celownicze: otwarte  
4) Ładownice: amunicja i broń podejmowane są ze stołu. 
5) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na 

stanowisku strzeleckim (lufy „złamane” w strzelbach typu Bock)                       
z obowiązkowo włożonym  wskaźnikiem bezpieczeństwa - dotyczy także 
strzelb typu „pump-action lub innych powtarzalnych), lufa (lufy) 
skierowana (-ne) w bezpiecznym kierunku (kulochwyt), amunicja na stole. 

6) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału podejmuje broń            
i amunicję ze stołu, ładuje, przeładowuje, oddaje 5 strzałów do tarczy/cel 
stalowy. Do tarczy używa amunicji kulowej a do celi stalowych śrutu. W 
trakcie konkurencji jest możliwość doładowania się z ładownic.  

7) Punktacja: 
a. Zgodnie z oznaczeniami na tarczy (0-10 punktów); 



b. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy lub poper kara 2 sekund 
doliczanej do ogólnego czasu za każdy chybiony strzał;  

c. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor). 
 

8. (SDST) Strzelba dynamiczna „speed test” - 5 strzałów     odl. 15 m, cel – tarcza: 
NT-23p (popiersie). 

1) Postawa: stojąc. 
2) Broń dozwolona: każda strzelba gładkolufowa przystosowana do strzelania 

nabojem typu Breneka (slug) kaliber wagomiarowy 12/70 lub 12/76. Broń 
ładowana jest wyłącznie amunicją typu breneka.  

3) Przyrządy celownicze: otwarte.  
4) Ładownice: amunicja i broń podejmowane są ze stołu. 
5) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na 

stanowisku strzeleckim (lufy „złamane” w strzelbach typu Bock)                       
z obowiązkowo włożonym  wskaźnikiem bezpieczeństwa - dotyczy także 
strzelb typu „pump-action lub innych powtarzalnych), lufa (lufy) 
skierowana (-ne) w bezpiecznym kierunku (kulochwyt), amunicja na stole. 

6) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału podejmuje broń             
i amunicję ze stołu, ładuje, przeładowuje, oddaje 5 strzałów do tarczy.  

7) Punktacja: 
a. Zgodnie z oznaczeniami na tarczy (0-10 punktów); 
b. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy 

chybiony strzał;  
c. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor). 

 
VII. Broń i amunicja: 

1. Broń i amunicja własna 
2. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia broni klubowej. 

 
VIII. Nagrody: dyplomy w każdej konkurencji za miejsca 1-3 
IX. Opłata startowa: 

1. członkowie sekcji sportowej Stowarzyszenia Terytorialni – 30 zł za konkurencję 
2. pozostali uczestnicy – 40 zł za konkurencję 

 
X. Postanowienia końcowe: Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie przepisami                      

i regulaminami ISSF oraz PZSS i regulaminem zawodów. Obowiązują komendy:     
„ŁADUJ”, „ROZŁADUJ”, „START”, „STOP”.  
Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę sędziowską. 

XI. Obserwator MZSS obecny. 
XII. Pozostałe sprawy nieuregulowane w przepisach rozstrzyga Jury Zawodów (Obserwator 

MZSS/Sędzia Główny Zawodów, Kierownik Zawodów/Organizator oraz Przewodniczący 
Komisji RTS). 


