
PROGRAM I REGULAMIN ZAWODÓW 

„LUTOWE ZAWODY KARABINOWE” 
 

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

strzeleckiego, w szczególności celności 
 

II. Zawody przeprowadzone zostaną 09.02.2020 r. na strzelnicy Klubowej  w Gniazdowicach. 
Początek zawodów o godzinie 11.00. (Szczegóły i informacje o zapisach na stronie 
https://forum.terytorialni.pl/ ) 

 
III. W zawodach mogą brać udział zawodnicy spełniający łącznie następujące warunki:  

1. posiada aktualną licencję PZSS lub otrzymał zaproszenie na zawody 
2. jest członkiem sekcji sportowej Stowarzyszenia Terytorialni lub otrzymał zaproszenie 

na zawody 
3. posiada zaliczoną Certyfikację podstawową 
4. posiadający następujące wyposażenie: mundur w maskowaniu pantera, buty typu 

wojskowego, hełm, pas taktyczny, kamizelkę balistyczną twardą, kaburę, 5 ładownic 
do karabinka, 2 do pistoletu, kieszeń na granat, worek zrzutowy, gogle lub okulary, 
ochronniki słuchu, rękawiczki taktyczne, zawieszenie taktyczne do karabinka. 

 
IV. Program i przebieg konkurencji: 

1. (Kdn 4) Karabin dynamiczny „krojenie lewy do prawego” – 2 strzały    odl. 15 m, 
cel – 2 tarcze sytuacyjne GO i 2 sytuacyjne NOGO (nieuzbrojony) 

1) Postawa: stojąca 
2) Dresscode: mundur w maskowaniu pantera, buty typu wojskowego, hełm 

kevlarowy, pas oporządzeniowy, kamizelka balistyczna, buty typu 
wojskowego, rękawiczki taktyczne, zawieszenie do broni długiej, ochronniki 
słuchu i wzroku.  

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

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

5) Ładownice: magazynki w ładownicach i broń w ręce 
6) Postawa wyjściowa: Broń załadowana (4), zabezpieczona, postawa hi-ready, 

stoi 2 metry z lewej strony od wejścia do pomieszczenia, broń na pasie 
(zawieszeniu taktycznym). 

7) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału odbezpiecza broń i 
rusza wzdłuż przesłony, następnie kroi otwór drzwiowy ostrzeliwując 
„uzbrojone” tarcze. 

8) Punktacja: 
a. konkurencję można przejść 5 razy – pod uwagę bierze się najlepszy 

wynik 
b. nietrafienie w tarczę uzbrojoną +6 s 
c. nie oddanie strzału do tarczy uzbrojonej +6s 
d. ostrzelanie tarczy nieuzbrojonej +12s 
e. strzał do tarczy uzbrojonej ze zbyt dużej ekspozycji +4s 
f. zatrzymanie w świetle drzwi +6s 
g. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem. 

 
2. (Kdn 4) Karabin dynamiczny „krojenie prawy do lewego” – 2 strzały    odl. 15 m, 

cel – 2 tarcze sytuacyjne GO i 2 sytuacyjne NOGO (nieuzbrojony) 
1) Postawa: stojąca  
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 w ładownicach i broń w ręce 
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5) Postawa wyjściowa: Broń załadowana (4), zabezpieczona, postawa hi-ready, 
stoi 2 metry z prawej strony od wejścia do pomieszczenia, broń na pasie 
(zawieszeniu taktycznym). 

6) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału odbezpiecza broń i 
rusza wzdłuż przesłony, następnie kroi otwór drzwiowy ostrzeliwując 
„uzbrojone” tarcze. 

7) Punktacja: 
a. konkurencję można przejść 5 razy – pod uwagę bierze się najlepszy 

wynik 
b. nietrafienie w tarczę uzbrojoną +6 s 
c. nie oddanie strzału do tarczy uzbrojonej +6s 
d. ostrzelanie tarczy nieuzbrojonej +12s 
e. strzał do tarczy uzbrojonej ze zbyt dużej ekspozycji +4s 
f. zatrzymanie w świetle drzwi +6s 
g. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem. 

 
3. (Kdn 30) Karabin dynamiczny „szalone wymiany ” – 12 strzałów  odl. 50 m, cel – 

tarcza NT23p (popiersie) 
1) Postawa: stojąca-klęcząca-leżąca 
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 w ładownicach i broń w ręce 
5) Postawa wyjściowa: Broń na pasie (zawieszeniu taktycznym) załadowana 

jednym losowym magazynkiem, zabezpieczona, postawa patrolowa. 6 
magazynków losowo załadowanych (1,1,2,2,3,3) i rozmieszczone w 
ładownicach 

6) Przebieg konkurencji: Na sygnał przeładowuje broń i zaczyna strzelać do 
tarczy, po skończeniu amunicji wymienia magazynki dowolnym sposobem do 
wyczerpania amunicji. Pierwszy strzał (nie magazynek) z postawy stojącej, 
kolejne z dowolnej postawy (stojąca, klęcząca, leżąca). 

7) Punktacja: 1 pkt. za każde trafienie w tarczę. Wynik jest ilorazem ilości 
punktów i czasu (faktor). Konkurencję można przejść 5 razy – pod uwagę 
bierze się najlepszy wynik 
 

4. (Kdn 4) Karabin dynamiczny „praca na zasłonie” – 4 strzały    odl. 50 m, cel – 2 
gongi 

1) Postawa: stojąca i klęcząca 
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 w ładownicach i broń w ręce 
5) Postawa wyjściowa: Broń załadowana (4), zabezpieczona, postawa low-ready 

(broń skierowana pod kątem 45° w stronę podłoża), stoi za zasłoną, broń na 
pasie (zawieszeniu taktycznym) 

6) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału odbezpiecza broń 
wychyla się z prawe strony zasłony stojąc i oddaje strzał do gongu, 
zabezpiecza broń, przechodzi na lewą stronę zasłony odbezpiecza broń, 
wychyla się w postawie stojącej z lewej strony zasłony i oddaje strzał do 
gongu, następnie zabezpiecza broń, przechodzi na prawą stronę zasłony 
odbezpiecza broń, wychyla się w postawie klęczącej z prawej strony zasłony i 
oddaje strzał do gongu, następnie zabezpiecza broń, przechodzi na lewą 
stronę zasłony odbezpiecza broń, wychyla się w postawie klęczącej z lewej 
strony zasłony i oddaje strzał do gongu 

7) Punktacja: 
a. konkurencję można przejść 5 razy – pod uwagę bierze się najlepszy 

wynik 
b. nietrafienie w tarczę +120 s 
c. nadmierne wychylenie się (poza narysowane linie) +120 s 
d. pomyłka w schemacie +600 s 



e. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem. 
 

 
 

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

 
VI. Nagrody: dyplomy w każdej konkurencji za 1 miejsce 

 
VII. Opłata startowa: 

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

 
VIII. 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. 

IX. Obserwator MZSS obecny. 
X. Pozostałe sprawy nieuregulowane w przepisach rozstrzyga Jury Zawodów (Obserwator 

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


