
Regulamin zawodów strzeleckich organizowanych
przez klub sportowy KOCHAMBROŃ  w

2019 roku.

1 CEL ZAWODÓW

Wyłonienie najlepszego zawodnika 
Popularyzacja strzelectwa sportowego 
Rywalizacja sportowa
Utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności
strzeleckich przydatnych w obronności państwa

2 ORGANIZATOR Stowarzyszenie Kochambron.pl

3 TERMINY I MIEJSCE
21.07.2019 Bochnia
godz. 10:00 – 15:00

4 PROGRAM

1. Pistolet centralnego zapłonu 25m
5+20 strzałów.
godz. 10:00 – 13:00

2. Pistolet sportowy (boczny zapłon) 25m
5+20 strzałów.
godz. 10:00 – 13:00

3. Karabin taktyczny
24 strzałów.
godz. 10:00 – 15:00

5 UCZESTNICTWO
Członkowie klubu i stowarzyszenia oraz członkowie PZSS z ważną
licencją strzelecką oraz osoby dopuszczone przez organizatora.

6 KLASYFIKACJA Indywidualna według uzyskanych wyników

7   NAGRODY Za miejsca 1-3 dyplomy w każdej konkurencji 

8 ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń: 
w dniu zawodów od godz. 10:00 do 13.00 części dokładne 
od godz 10:00 do 15:00 Karabin taktyczy
Po tych godzinach zgłoszenia nie będą przyjęte !

9 KOSTY UCZESTNICTWA
Startowe: 60 zł za pierwszą konkurencję + 20 zł za każdą 
następną

10 SPRAWY RÓŻNE

Broń i amunicja własna.
Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym 
własnej broni (zwrot kosztów amunicji).

Zawody w kalendarzu MZSS.
Przebieg konkurencji może podlegać modyfikacji przez      
sędziego głównego spowodowanych warunkami strzelań.
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia uczestnika 
zawodów w dowolnym czasie w przypadku naruszenia regulaminu.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.



Karabin taktyczny:
Cel – stalowe 4 sztuki
Odległość -  cele rozmieszczone na dystansie między 100 a 400 m

    24 strzały bez strzałów próbnych
1.1. Broń
a. Karabin samopowtarzalny w kalibrze do 8mm,
(wyłącznie centralnego zapłonu).
b. Karabin powtarzalny w kalibrze do 8mm,
(wyłącznie centralnego zapłonu).
Amunicja
24 sztuki amunicji w kalibrze według punktu 1.1, 
a. Karabin samopowtarzalny - amunicja ładowana 2 x 12 szt. 
b. Karabin powtarzalny - amunicja ładowana pojedynczo lub do magazynków 2 x 12 
szt. 
Przebieg konkurencji i warunki strzelania
a. Karabin samopowtarzalny
- ilość strzałów 2x12
- trzy strzały na cel z jednego stanowiska 
- strzelanie z improwizowanych pozycji strzeleckich
- kolejność ostrzelania celów od najbliższych do najdalszych 
- trafienie sygnalizowane przez sędziego
- czas strzelania 5 min.

   b. Karabin Powtarzalny
- ilość strzałów 2x12
- trzy strzały na cel z jednego stanowiska  
- strzelanie z improwizowanych pozycji strzeleckich
- kolejność ostrzelania celów od najbliższych do najdalszych 
- trafienie sygnalizowane przez sędziego
- czas strzelania 10 min.

   Klasyfikacja:
                       suma punktów / czas od rozpoczęcia konkurencji do ostatniego strzału

Pistolet sportowy (boczny zapłon)

Tarcza: TS-2
Odległość do tarcz: 25m
20 strzałów - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie.
2.1. Broń
Pistolet samopowtarzalny lub rewolwer 
(wyłącznie bocznego zapłonu).
Amunicja
25 sztuk amunicji w kalibrze według punktu 2.1, amunicja ładowana 1x5 szt. (strzały 
próbne) oraz 4x5 szt (strzały oceniane).
Przebieg konkurencji i warunki strzelania
- ilość strzałów 5 + 20
-  pozycja strzelecka stojąc,
- czas strzelania 2 min (5 strzały próbne), 4x2 min (strzały oceniane)

  Klasyfikacja
  suma uzyskanych punktów



Pistolet centralnego zapłonu 25 m 5+20 strzałów:

Tarcza: TS-2
Odległość do tarcz 25m,
20 strzałów - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie.
3.1. Broń
Pistolet samopowtarzalny lub rewolwer w kalibrze do 11,43 mm (.45),
(wyłącznie centralnego zapłonu).
Amunicja
25 sztuk amunicji w kalibrze według punktu 3.1, amunicja ładowana 1x5 szt. (strzały 
próbne) oraz 4x5 szt (strzały oceniane).
Przebieg konkurencji i warunki strzelania
- ilość strzałów: 5 + 20
- pozycja strzelecka stojąc,
- czas strzelania 2 min (5 strzały próbne), 4x2 min (strzały oceniane)

  Klasyfikacja
  suma uzyskanych punktów

Interpretacja powyższych regulaminów należy do Sędziego Głównego, 
a jego decyzja jest ostateczna.
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