
Otwarte Zawody Strzeleckie 

Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego 

ZAWODY MIKOŁAJKOWE w Chodzieży 

 

ORGANIZATOR 
Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie Lubasz 

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

https://nsslubasz.pl/ 

 

TERMIN I MIEJSCE 

3 GRUDNIA 2022. godz. 10.oo 

Strzelnica Hubertus w Chodzieży 

Kierownik zawodów Wojciech Suchomski tel. 605 320 306 

mail 7.5x55swis@gmail.com 

 

CEL ZAWODÓW 
1. Popularyzacja strzelectwa sportowego 

2. Wyłonienie czołowych zawodników w strzelectwie sportowym 

3. Integracja środowiska strzelców sportowych 

4. Zaliczenie startów do przedłużenia licencji zawodnika PZSS na rok 2022 

5. Oraz wyśmienita zabawa w wesołym towarzystwie 

6. Zawody z obserwatorem WZSS 

7. Na tych zawodach wyrobisz wszystkie osobostarty do licencji na 2022 rok. 

8. Paczki, paczki, paczki, paczki. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

1. Psp 25m - pistolet bocznego zapłonu 10 strzałów. Postawa stojąca. Zawodnik oddaje 10 

strzałów do jednej tarczy, (Psp). Dozwolone strzelanie oburącz. Czas przygotowawczy 3 

minuty. Czas strzelań 10 minut. 

2. Pcz 25m - pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów. Postawa stojąca. Zawodnik oddaje 10 

strzałów do jednej tarczy, (Psp). Dozwolone strzelanie oburącz. Czas przygotowawczy 3 

minuty. Czas strzelań 10 minut. 

3. Pcz 25m szybki – pistolet centralnego zapłonu 6 strzałów. Postawa stojąca. Zawodnik 

oddaje 6 strzałów do tarczy Pspx6, po jednym do każdego czarnego pola. W przypadku 

kilku trafień w jedno pole, do wyniku zalicza się tylko jedno trafienie. Dozwolone 

strzelanie oburącz. Pistolet załadowany 6 nabojami, przeładowany, w pozycji 45 stopni. 

Czas strzelań 15 sekund. 

4. Konkurencja specjalna, PCZx2. Dwa pistolety centralnego zapłonu, po pięć strzałów z 

każdego. Postawa stojąca. Zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy, (Psp). Strzelanie 

oburącz jednocześnie z obu pistoletów, jak Franciszek Maurer - porucznik. Czas 

przygotowawczy 3 minuty. Czas strzelań 1 minuta. 

5. Kcz 100m STD - karabin centralnego zapłonu, przyrządy celownicze otwarte - 10 

strzałów. Zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy (Psp). Czas przygotowawczy 3 

minuty. Czas strzelań 10 minut. Postawa siedząca (Sarbka) lub dowolna (Chodzież) z jedną 

podpórką. Pasy zabronione. 

6. Kcz 100m OPEN - karabin centralnego zapłonu, przyrządy celownicze mechaniczne - 10 

strzałów. Zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy (Psp). Czas przygotowawczy 3 

minuty. Czas strzelań 10 minut. Postawa siedząca (Sarbka) lub dowolna (Chodzież) z jedną 

podpórką. Pasy zabronione. 

7. Kbz 100m Optyka - karabin bocznego zapłonu, przyrządy celownicze optyczne - 10 

strzałów. Zawodnik oddaje 10 strzałów do dwóch tarcz (5,5, Ksp). Czas przygotowawczy 
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3 minuty. Czas strzelań 10 minut. Postawa siedząca (Sarbka) lub dowolna (Chodzież)              

z jedną podpórką. Pasy zabronione. 

8. Kbz 100m Open - karabin bocznego zapłonu, przyrządy celownicze mechaniczne – 10 

strzałów. Zawodnik oddaje 10 strzałów do tarczy (Psp). Czas przygotowawczy 3 minuty. 

Czas strzelań 10 minut. Postawa siedząca (Sarbka) lub dowolna (Chodzież) z jedną 

podpórką. Pasy zabronione. 

9. Trap 25, według ISSF dopasowany do infrastruktury obiektu. Na Trapa obowiązują 

wcześniejsze zapisy i opłata mailem na adres 7.5x55swis@gmail.com 

Minimalna grupa uczestników - 6. Trap startuje ok. 12.00. 

10. Strzelba do poperów, 5 strzałów, 5 celów stalowych, 15 sekund. Amunicja śrutowa. Tylko 

do zaliczenia startów. 

 

P1. Pojedynek pistoletowy Standard 

Regulamin pojedynku strzeleckiego: 

Cele 5x blacha i 1x poper. 

Cele ustawione symetrycznie do osi strzelania, popery w środku. 

Odległość do celu pistolet 10 m 

Ilość amunicji nieograniczona. 

Ilość amunicji w magazynku nieograniczona 

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

Lub każdy z każdym, w zależności od ilości startujących. 

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 

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 w kaburze lub na 

UDB – stoliku. Magazynki załadowane w ładownicach lub na UDB – stoliku. Na znak 

sędziego, dobywają broń, przeładowują i ostrzeliwują 5 celów – blachy – dowolną ilością 

amunicji. Po strąceniu wszystkich blach, obowiązkowa wymiana magazynka i ostrzał popera. 

Popery 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 swobodna, ręce opuszczone wzdłuż tułowia. 

 

P2. Pojedynek strzelbowy Standard 
Regulamin pojedynku strzeleckiego: 

Cele 5x blacha i 1x poper. 

Cele ustawione symetrycznie do osi strzelania, popery w środku. 

Odległość do celu strzelba 10 m 

Ilość amunicji nieograniczona. 

Ilość amunicji w magazynku nieograniczona 

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

Lub każdy z każdym, w zależności od ilości startujących. 

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 



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 załadowana i NIE PRZEŁADOWANA w dłoniach na wysokości bioder. 

Na znak sędziego, przeładowują i ostrzeliwują 5 celów – blachy – dowolną ilością amunicji. 

Po strąceniu wszystkich blach, obowiązkowe doładowanie min. 1 nabojem i ostrzał popera. 

Popery 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. 

 

POJEDYNKI RUSZAJĄ PIERWSZE - O GODZINIE 9.00. 

 

Na pojedynki i trap obowiązują zapisy na maila 7.5x55swis@gmail.com i przedpłata            do 

01.12.2022 godz. 22.00 na konto: MBANK 74 1140 2004 0000 3302 7845 5814 

 

PUNKTACJA  

Indywidualna w każdej konkurencji. 

 

NAGRODY 
1. Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca zawodnicy otrzymają medale. 

2. Za zajęcie miejsc od 1 do 6 – dyplomy. 

 

Wręczenie medali oraz dyplomów odbędzie się po zakończeniu zawodów, około godziny 15:30 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA 
1. Konkurencje tarczowe 30 zł 

2. Trap i pojedynki 60 zł 

3. Catering 20 zł od osoby. Jemy wyśmienicie, świeżo i smacznie. Uśmiechnięta obsługa jest 

do naszej dyspozycji. Niestety utrzymanie takiego stanu rzeczy musi troszkę kosztować. 

 

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. 

7. W sprawach spornych, decyzję ostateczną podejmują: 

a) sprawy punktacji i oceny tarcz – przewodniczący RTS 

b) sprawy regulaminu i bezpieczeństwa – sędzia główny 

c)   sprawy organizacyjne – kierownik zawodów.  
 


