
XIV EDYCJA JW SILVER TARGET
Ogólnopolskie Zawody Długodystansowe

06-07.11.2020, Skarżysko Kościelne

Cel zawodów:

• Celem zawodów jest propagowanie strzelań długodystansowych z karabinów z optyką, oraz przyrządami 
klasycznymi /mechanicznymi/, wymiana wiedzy na temat broni, technik strzelania, podnoszenie umiejętności 
strzeleckich, integrację szeroko rozumianego środowiska strzeleckiego – służb mundurowych , myśliwych i 
strzelców sportowych. Rywalizacja w czasie zawodów pozwoli wyłonić najlepszego zawodnika w poszczególnych 
konkurencjach.

Organizator zawodów:

•   Klub Sportowy SILVER TARGET Licencja klubowa  PZSS 1363/2020    , 
•   Kierownik Zawodów   Józef WILMOWSKI , tel. 501 465 909       email. jwsilver2512@interia.pl

                     
Termin i miejsce zawodów:

• Skarżysko Kościelne, Strzelnica Long Range Casull- Mesko.
• Piątek 06.11.2020  godz. 8.30 – 15.00; TRENING na dyst.100, 300, 600, 800m i 900m.
• Sobota  07.11.2020  godz. 8.30 – 15.00; ZAWODY  : Zimny strzał 800m, trójbój 300, 600, 800m, trójbój 100, 300, 

600m, Karabin Historyczny, Samopowtarzalny i ISSF na dyst. 300metrów
        Konkurencja 900m zostanie rozegrana po zakończeniu wszystkich innych konkurencji , jeśli pozwoli na to jasność
        dnia. Decyzja o rozegraniu konkurencji zostanie podjęta w dniu zawodów.
• Zawodnicy swoje tarcze otrzymają zaraz po ocenie przez sędziego – reklamacje do 30 minut.

Zgłoszenia do zawodów 
W poniedziałek 12.10.2020  zostaną uruchomione elektroniczne zapisy do zawodów , logując się w portalu
zawodnik.rezultaty24.pl  gdzie w intuicyjny sposób będzie można dokonać zgłoszenia do zawodów ( wybierając 
odpowiednie konkurencje + ewentualnie  trening) , lub ostatecznie telefonicznie lub mailowo  u Kierownika Zawodów. 
W tygodniu poprzedającym Zawody, na naszej stronie klubowej www.silvertarget.pl zostanie opublikowana lista startowa 
w zawodach z uwzględnieniem zmian i przypisanymi stanowiskami, oraz porządek strzelań w dniu treningowym. Osoby 
wcześniej niezgłoszone do zawodów zostaną ulokowani na zmianach w wolnych miejscach jeśli takie będą.

Zarejestrowanie się oznacza akceptację poniższego REGULAMINU. Ilość miejsc startowych jest ograniczona.

 

Trening 

Na trening zawodnik będzie miał 60 minut, po tym czasie nastąpi zmiana trenujących, aby wszyscy zdążyli dopracować 
nastawy. Jeżeli czas pozwoli, będzie można wejść ponownie po wszystkich. Podczas treningu zawodnicy jeżdżą 
osobiście do tarcz co 15 min.
W ostatniej godzinie dnia treningowego odbędzie się prematch /PK/ dla sędziów – będzie można również strzelać 
konkurencje karabinu z przyrządami mechanicznymi.

Organizator zapewnia tarcze na trening, takie same jak podczas strzelań konkursowych. Tarcze będą 
wystawione na pierwszej zmianie. Po zakończonym treningu zawodnicy proszeni są o zaklejanie przestrzelin po 
sobie. Jeżeli będzie potrzeba zabrania tarczy to proszę zgłosić organizatorowi w celu zamocowania nowej.

http://www.silvertarget.pl/
https://zawodnik.rezultaty24.pl/
mailto:jwsilver2512@interia.pl


Klasy sprzętowe/ konkurencje (wszystkie w pozycji leżąc):

1 .         Karabin wyborowy STANDARD trójbój 300, 600 i 800metrów
 kal. 222, 223, 308, 7,62x53, 7,62x54, jako podpórka z z przodu bipod składany /typu Harris/, waga całości; 8,25 kg,
 z tyłu broń oparta na ramieniu, lub na ręce, monopod nie może być użyty.

2 .        Karabin wyborowy OPEN  trójbój 300, 600 i 800 metrów
kal; .222 do .458, jako podpórka z przodu może być użyty bipod dowolnej konstrukcji, statyw, lub inny przedmiot 
szer. do 100 cm.  Do podparcia z tyłu może być użyty monopod, lub worek strzelecki o szer. do 10cm. Ciężar podpór – 
do 10kg. Ciężar broni z bipodem - do 10kg.
W tej konkurencji można również strzelać z kalibrów wymienionych w standardzie.

3.     Karabin wyborowy MAGNUM  trójbój 300, 600 i 800 metrów
 kal; .222 do .458 magnum. Warunki jak w konkurencji open.

4.   Karabin samopowtarzalny z lunetą trójbój, kal do 8 mm, trójbój 100, 300 i 600 metrów
 z przodu jako podpórka może być użyty bipod, worek lub inny przedmiot /nie statyw/ o szer. do 10cm. 
   Do podparcia z  tyłu może być użyty monopod, lub worek strzelecki. Dozwolony hamulec odrzutu.

5.     Karabin HISTORYCZNY-nitro /wypr. do r.1955/, 300 metrów
 przyrządy celownicze mechaniczne – niemodernizowane, tylko oryginały, centralny zapłon, kal; do 8 mm, bez 
ograniczeń wagowych, jako przednia podpórka ;bipod,worek, plecak, lub inny przedmiot o wadze do 10 kg, z tyłu broń 
oparta na ramieniu lub na ręce, może być użyty pas wojskowy.

6.     Karabin SAMOPOWTARZALNY, 300 metrów
przyrządy celownicze mechaniczne otwarte,lub mieszane, centralny zapłon; kal. do 8mm, może być użyty składany 
bipod – pozostałe elementy jak w karabinie historycznym. Z tyłu można użyć worek strzelecki. Dozwolony hamulec 
odrzutu.

7.     Karabin dowolny ISSF 300 metrów
– każdy karabin centralnego zapłonu z przyrządami mechanicznymi zamkniętymi, lub innymi, kal.do 8 mm, waga do 8 
kg,jako przednia podpórka; bipod,worek z dowolnym wypełniaczem o wadze do 10 kg, z tyłu broń oparta na ramieniu lub
na ręce, może być użyty pas strzelecki, a także kurtka strzelecka. Niedozwolony hamulec odrzutu. Diopter, czyli celownik
przeziernikowy z wmontowanym układem soczewek optycznych jest niedozwolony!

8. ZIMNY STRZAŁ 800 metrów NOWOŚĆ!
Warunki takie jak w konkurencji trójbój OPEN,  Konkurencja zostanie rozegrana na pierwszych zmianach w sobotę. W tej
konkurencji  jedna jednostka broni może być użyta tylko jeden raz.

• Tarcze :
Do konkurencji 1, 2 i 3;
300 m -Tarcza TS2-,,10”; 5cm, ,,10” wewnętrzna /x/ - 25mm, ,,9''- 10cm, jedno pole 2,5cm. Pola punktowane do,,1”.
600 m -,,10”; 10cm, ,,10'' wewntrzna /x/ - 50mm, ,,9” - 20cm, jedno pole ok. 5cm. Pola punktowane do ,,3”.
800 m/900 m -,,10”ok.16cm,, ,10” wewnętrzna  /x/ - 80mm,,,9”- 32cm, jedno pole ok. 8 cm. Pola punktowane do ,,5”.
Do konkurencji nr. 4
na 100 i 300m -,Tarcza TS2-,10”- 5cm, ,,10'' wewnętrzna /x/ 25mm, jedno pole – 25mm, pola punktowane do,,1”.
600 m -,,10”-10cm, ,,10” wewnętrzna /x/-50mm, ,,9”- 20cm,jedno pole ok. 5cm, pola punktowane do,,3”.
Do konkurencji 5,6 i 7;
tarcza ISSF do karabinu centr. zapłonu 300 m; 60 cm czarne pole /do,,5''/, pole białe do,,1”-100cm. ,,10”-10 
cm, ,,10” wewnętrzna /x/-5cm.

• Opis konkurencji 1, 2, 3 i 4:
• Zawodnik ma wystawione równocześnie tarcze na 300, 600 i 800m /trójbój/, konk. nr.4; na 100, 300 i 600m!
• Całą konkurencję strzela się z tego samego stanowiska.
• Na stanowisko zawodnik zabiera tylko 33 sztuki amunicji potrzebne do trójboju.
• Czas przygotowawczy 4 minuty.
• 3 strzały próbne w czasie 3 minut TYLKO na dyst. 300m.!!! / konk.;1,2,3 i 4/
• Po komendzie STOP zawodnicy powstają, strzały próbne są oznaczane w sposób widoczny dla zawodnika.
• Po zajęciu miejsc na komendę sędziego, zawodnik ma 2 minuty na korektę lunety.
• Następnie po komendzie START zawodnik oddaje po 10 strzałów ocenianych do tarcz na poszczególnych 

odległościach w czasie 35 minut, , już bez strzałów próbnych na 100, 600 i 800m !
• Suma punktów z 3 dystansów daje wynik trójboju w danej konkurencji.
• We wszystkich konkurencjach można używać magazynka.
• Hamulec odrzutu dopuszcza się  w konkurencjach 1-6.



• Klasa Magnum strzela w miarę możliwości w jednej zmianie.

• Opis konkurencji 5,6 i 7:
• Odległość 300 metrów
• Na stanowisko zawodnik zabiera tylko 23 sztuki amunicji potrzebne do konkurencji.
• Czas przygotowawczy 4 minuty.
• 3 strzały próbne w czasie 3 minut /tarcza 300m ISSF/
• Sędziowie oznaczają strzały próbne.
• Czas na korektę przyrządów 2 minuty.
• 20 strzałów ocenianych.
• Czas 20 minut.
• We wszystkich konkurencjach można używać magazynka.
• Można używać lunety obserwacyjnej /tylko na stanowisku strzeleckim/.

  .     Opis konkurencji Zimny strzał:
• Odległość 800metrów
• Czas przygotowawczy 4 minuty
• Bez strzałów próbnych
• 1 strzał oceniany w czasie 1 minuta
• Wynik- odległość przestrzeliny od środka tarczy wyrażona w milimetrach
• Wygrywa wynik  najniższa wartość odległości do centrum tarczy
• Tarcza taka sama jak w konkurencji TRÓJBÓJ 800metrów

• Amunicja:
• obowiązuje całkowity zakaz używania amunicji szczególnie niebezpiecznej -
• zapalającej, smugowej, przeciwpancernej.
• Niewypał należy zgłosić sędziemu, który podejmie odpowiednią decyzję.

• Broń:
• powinna mieć określonego właściciela. Z tej samej broni może korzystać więcej niż jeden zawodnik- należy o 

tym poinformować sędziego. Broni nie można zmieniać w czasie konkurencji. Trójbój należy strzelać z jednego 
zadeklarowanego egzemplarza. Niesprawność broni podczas konkurencji, należy zgłosić sędziemu, który 
podejmie odpowiednią decyzję.

• Broń z konkurencji wyborowych po zmianie celownika na mechaniczny może być użyta w konkurencji 6 i 7.

• Procedura strzelania:
• Zawodnicy za zgodą sędziego zajmują stanowiska i dopiero po jego komendzie mogą wyjąć broń z futerałów, 

lub pokrowców /w których na terenie strzelnicy musi być przenoszona/.
• Na komendę „ŁADUJ” ładują magazynki i podpinają do broni.
• Po komendzie „START” rozpoczynają strzelanie.
• Po komendzie „STOP – ROZŁADUJ” rozładowują broń, umożliwiają sędziemu kontrolę broni.

• Broń rozładowana, obowiązkowo powinna mieć w komorze nabojowej wskaźnik bezpieczeństwa / tzw. flagę /.

• Każdy strzał przed komendą '' START '' i po komendzie ''STOP'' skutkuje dyskwalifikacją.
• Po skończonej konkurencji, tylko po sprawdzeniu i za zgodą sędziego zawodnik może schować broń do 

futerału i opuścić stanowisko.
• Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej do tego strefie 

bezpieczeństwa.
• Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej oraz atrap amunicji.
• W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje Sędzia Główny zawodów.

• Konkurencja 900m
• zostanie rozegrana po zakończeniu TRÓJBOJU według zasady :3 strzały próbne w czasie 3 min. i 10 strzałów 

ocenianych w czasie 10 min.
Klasyfikacja

• Indywidualna 

• Nagrody w konkurencjach 1, 2, 3 i 4:
• Puchary za miejsca 1-3, dyplomy za miejsca 1- 6.

• Nagrody w konkurencjach 5, 6 i 7;
• Puchary i dyplomy – za miejsca 1-3.
• Grand Prix – grawerowana replika szabli polskiej  zostanie rozlosowana pomiędzy zdobywców pierwszych 

miejsc !
• Każdy zawodnik otrzyma Dyplom Uczestnictwa
• W konkurencji ZIMNY STRZAŁ za zwycięstwo MATA STRZELECKA LONG SHOT – dyplomy za miejsca 1-3



Koszty uczestnictwa:

• Opłata startowa- 210zł za jedną konkurencję / Nr;1, 2, 3 lub 4/; trójboje!
• 80 zł za jedną konkurencję /5,6 lub 7/
• 40zł na konkurencję ZIMNY STRZAŁ
• 80 zł za konkurencję 900m  ( WPŁATA  ZA TĄ KONKURENCJĘ TYLKO W DNIU ZAWODÓW ! )
• 100 zł trening dla zawodników startujących w zawodach
• ( opłaty zawierają podatek VAT )
• Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest dokonanie opłaty startowej przelewem na konto bankowe 
• do dnia 30.10.2020 roku, lub na miejscu w sytuacji wyjątkowej, ale uczestnictwo należy potwierdzić telefonicznie lub

mailowo u kierownika zawodów.
• Dane do wpłaty:

Klub Sportowy SILVER TARGET

31-625 KRAKÓW, Piastów 56/37
Nr. konta ; 

91 1140 2004 0000 3002 7858 6896

W tytule przelewu proszęwpisać:

 „Opłata startowa  XIV JW SILVER TARGET (nazwisko zawodnika)”
Zawodnikom nieobecnym na zawodach, startowe nie będzie zwracane.

Zgodnie z art. 32 ust.z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. nr101, poz 926, z póź. 
zm.), zawodnik od momentu wysłania rejestracji, wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach 
organizacyjnych zawodów JW SILVER TARGET.

Sprawy różne

• Istnieje możliwość użyczenia broni przez Organizatora, zwłaszcza w konkurencjach 5, 6 i 7.
• Nocleg i posiłki możliwe w ''Hotelu na STRZELNICY'' Klubu KS ŚWIT, ul. Strzelnicza 29 w STARACHOWICACH.
• Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
• Regulamin może ulec zmianie, jeśli będzie to służyło dobru zawodów.
• W piątek w dniu treningu zostanie ogłoszona lista startowa przypisana do zmian.

Józef „Silver” WILMOWSKI


