
Regulamin zawodów „ Październikowe 100 200 300” 

 

1. CEL ZAWODÓW 
Wyłonienie najlepszych strzelców konkurencji. 

Popularyzacja strzelectwa sportowego sredniodystansowego. 

Integracja środowisk strzeleckich. 

Dobra zabawa w dobrym towarzystwie. 

Umożliwienie realizacji obowiązku startowego do utrzymania licencji zawodniczej PZSS 

 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie 64-720 Lubasz, ul. Nowa24 

https://www.facebook.com/nsslubasz/ 

Kierownik zawodów Wojciech Suchomski, tel. 605 320 306, 7.5x55swis@gmail.com 

 

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Termin 16.10.2021 r. 

Miejsce – Strzelnica REZYDENCJA NAD JEZIOREM pestkownica.com.pl 

Godz. rozpoczęcia 09.00 

 

4. KONKURENCJE 

Karabin Centralny Zapłon 100 m - standard (muszka – szczerbinka) tarcza PSP, postawa leżąca 

Karabin Centralny Zapłon 200 m - standard (muszka – szczerbinka) tarcza 23p, postawa leżąca 

Karabin Centralny Zapłon 300 m - standard (muszka – szczerbinka) tarcza PSZ, postawa leżąca 

 

Karabin Centralny Zapłon 100 m – open (przyrządy mechaniczne) tarcza PSP, postawa leżąca 

Karabin Centralny Zapłon 200 m – open (przyrządy mechaniczne) tarcza 23p, postawa leżąca 

Karabin Centralny Zapłon 300 m – open (przyrządy mechaniczne) tarcza PSZ, postawa leżąca 

 

Karabin Centralny Zapłon 100 m – optyka, tarcza KSP 3 szt (5, 5 strzałów), postawa leżąca. 

Karabin Centralny Zapłon 200 m – optyka, tarcza 23p mini 2 szt (5, 5 strzałów), postawa leżąca. 

Karabin Centralny Zapłon 300 m – optyka, tarcza PSP, postawa leżąca. 

 

Karabin Boczny Zapłon 100 m – optyka, tarcza KSP 3 szt (5, 5 strzałów), postawa leżąca. 

Karabin Boczny Zapłon 150 m – optyka, tarcza 23p mini 2 szt (5, 5 strzałów), postawa leżąca. 

Karabin Boczny Zapłon 200 m – optyka, tarcza PSP, postawa leżąca. 

 

NOWOŚĆ na próbę. 

Pojedynek karabinowy do poperów. Tylko mechaniczne przyrządy celownicze. 2 klasy: 

reperier i semi-auto. 

 

Regulamin pojedynku strzeleckiego: 

Cele 3x poper na 100m, 3x poper na 200m 

Cele ustawione symetrycznie do osi strzelania, popery w środku. 

Ilość amunicji nieograniczona. 

Ilość amunicji w magazynku semi-auto nieograniczona, repetier 5 szt. 

Pierwsze pary strzeleckie dobierane są drogą losowania. Dalej idą drabinki.  

Zwycięzca przechodzi do następnego pojedynku w drabince o „złoto”.  

Przegrani idą do drabinki barażowej i walczą o „brąz”. 

Przegrana w pierwszym pojedynku, nie odbiera szansy na medal. 

Minimalna ilość pojedynków – 2 

https://www.facebook.com/nsslubasz/?__cft__%5b0%5d=AZWAReD9ze2IjiwXlemF7VdLUbxPZpAAOm3S9bKSgthImAOs2tkJ8QCE14jLyDhprapoaZtUuk0HxzBYUWKG-CCO6u9tmLNkETqbQS0mjoMRYaT8BRa48HOymViYC07Az3wd-Q2fT-b4TDvEEDB9TyxH&__tn__=q
mailto:7.5x55swis@gmail.com


Maksymalna ilość pojedynków w zależności od ilości startujących. 

 

Procedura strzelania:  

Para zawodników staje na stanowisku strzeleckim zgodnie z losowaniem. Pierwszy z pary po 

lewej stronie. Broń z podpiętym magazynkiem NIE PRZEŁADOWANA na stanowisku. 

Magazynki załadowane – na stanowisku. Na znak sędziego, zawodnicy przeładowują i 

ostrzeliwują 5 celów – poper std – dowolną ilością amunicji. Po strąceniu 5 poperów std, 

obowiązkowa wymiana magazynka (semi) lub doładowanie (repetier) i ostrzał popera 

finałowego. Popery finałowe ustawione tak, że przewrócone zachodzą na siebie jeden na 

drugi. Poper pierwszy na ziemi wygrywa.  

Ładowanie magazynków przed wyznaczonym czasem strzelania w wyznaczonej strefie, pod 

nadzorem sędziego. 

Postawa leżąca. 

Złamanie zasad bezpieczeństwa dyskwalifikacja. 

Wejście na oś z podpiętym magazynkiem, nabojem lub atrapą w komorze – dyskwalifikacja. 

Zawodnik otrzymujący karę automatycznie przegrywa pojedynek. 

 

Wszystkie konkurencje 100-200-300 10 strzałów. Czas przygotowawczy 5 min. czas strzelań 

8 minut na każdej odległości. 

Nie dopuszczone żadne pasy, rękawice i kurtki strzeleckie. 

 

5. UCZESTNICTWO 

Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSS, myśliwi, kolekcjonerzy, sympatycy 
strzelectwa, matki, żony, córki, córki żony i kochanki. i jak w filmie oskarowym, i inni. 

Kategoria Open. 

 

6. KLASYFIKACJA 

Indywidualna. 

 

7. NAGRODY 

Medale: miejsca 1 – 3. 

Dyplomy: miejsca 1 – 6 

 

8. ZGŁOSZENIA: 

Tylko na maila 7.5x55swis@gmail.com do dnia 15.10.2021 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Konkurencje 100-200-300 m – jedyne 100zł za trzy dystanse łącznie. 

Pojedynek 100 zł. 

Katering 10 zł od osoby. 

Płatne przelewem na konto klubu BNP PARIBAS 49 1600 1462 1897 5891 5000 0001 

 

 

 

 

 

10. SPRAWY RÓŻNE 

Na terenie obiektów obowiązuje regulaminy strzelnicy 

1. W obrębie osi strzeleckich obowiązują przepisy bezpieczeństwa jak w strzelectwie 

sportowym. 



2. Ubiór dowolny – warunki polowe 

3. Organizator zapewnia broń i amunicję do konkurencji. 

4. Obowiązkowe są futerały, walizki lub skrzynki, oraz wskaźniki rozładowania broni . Broń 

wyciągamy tylko na stanowiskach strzeleckich. Brak wskaźnika bezpieczeństwa skutkuje 

odjęciem 2 pkt. w konkurencji 

5. Na stanowiskach strzeleckich broń musi mieć włożony wskaźnik bezpieczeństwa. 

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać indywidualne ochronniki słuchu i okulary 

ochronne. 

W sprawach nieuregulowanych decydują; 

Sprawy techniczne i organizacyjne – kierownik zawodów, 

Sprawy sportowe – sędzia główny zawodów. 

Sprawy oceny tarcz – przewodniczący RTS  
 


