
R E G U L A M I N 

Otwartych Zawodów Strzeleckich 

Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego 

ABC DYNAMIKI w Chodzieży 

 

ORGANIZATOR 
Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie Lubasz 

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

https://nsslubasz.pl/ 

 

TERMIN I MIEJSCE:  

11 września. godz. 9.oo (sobota) 

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. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 
1 Trójbój historyczno wojskowy jednym strzałem 

2 Trójbój historyczno wojskowy dwoma strzałami 

3 Trójbój historyczno wojskowy trzema strzałami 

4 Pojedynek pistoletowy Standard o Puchar Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez'a 

5 Pojedynek pistoletowy Open 

6 Pojedynek strzelbowy Standard 

7 Pojedynek strzelbowy Open 

 

PROCEDURY STRZELAŃ: WOJSKOWO – HISTORYCZNE 

TRÓJBÓJ WOJSKOWY-HISTORYCZNY 

łączna ilość strzałów na jeden trójbój – 30 

Pistolet-10 

Karabin -10 

Pistolet maszynowy – 10 

Jedna klasa sprzętowa OPEN (bez podziału na semi – auto i repetier) 

Dowolny pistolet centralnego zapłonu „wojskowy”, przyrządy celownicze mechaniczne. 

Dowolny karabin centralnego zapłonu w konfiguracji "wojskowej", przyrządy celownicze 

mechaniczne. 

Dowolny pistolet maszynowy w konfiguracji "wojskowej" przyrządy celownicze 

mechaniczne. 

Cele: tarcze nt23p i 23p mini i „francuz” 

1 Konkurencja „jeden strzał do tarczy”: Zawodnik na komendę "start" ładuje pistolet i oddaje 

10 strzałów do 5 tarcz (wg planu toru), po ostrzelaniu celów z pistoletu odkłada broń do UDB 

i przechodzi na stanowisko z którego strzela z karabinu i oddaje 10 strzałów do 2 tarcz (bez 

dubletów) po ostrzelaniu celów odkłada broń do UDB i przechodzi na stanowisko z którego 

https://www.facebook.com/nsslubasz/?__cft__%5b0%5d=AZV9PKJMKkxi6PtFWB_o6PudYXbY-Qw0U0OsaqqyJ6NEKYlsRAAlFs56yWLa-8eSh0uGA5C26PgobiU65wsKVJ9_hcwcrFnwSIT91i_qb1XdDJ8FcJFjEhBdNinNA1RtIf1B4t7613yI7EyN1Y4p4naS&__tn__=q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnsslubasz.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0DYzkFNJxyIyuruJLq0jZhTgRviTCOVeAEYFfUxjg_DUnkF9JtLFqMVLk&h=AT0RgIUIuK7UmleCwNbLMcmDOY2zYbraqQoYtdsrdrRZyVllAvAvZMSCn4ntBMMU5BF40qJzwvfz0YrREyAHux1SVnxImvHsmnIhtjUbWXJnx3_cffZiOjs5bhayMQLrh_6Y&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3Kmzg9ObDBONDCiak8YYiDKINdwZuJ1uCOhFJYDvHfQcVzSQjETj5MFhtndihxqthjyasUcpvS3qWVAySipLeLhUScMu0CSXWg7Gbb32kjMNFTU3s8Tlwg8FPSpeKWTiAzK58Et4er0vblA2udXwk1Ae-BLBRHNIIuWeLb1KSjkbU


strzela z pistoletu "maszynowego", ładuje pistolet i oddaje 10 strzałów do 5 tarcz (zgodnie z 

planem toru). Czas na odstrzelanie konkurencji 120s (sprawdzone -spokojnie wystarczy) 

2 Konkurencja „dwa strzały do tarczy” jak wyżej. 

3 Konkurencja „ trzy strzały do tarczy” tzw. mozambik. Zawodnik oddaje po 3 strzały do 

tarczy w określony sposób. Premiowane trafienia zgodne z Mozambique Drill 

Po strzelaniu zawodnik zotawia broń bez podpiętego magazynka i w miarę możliwości z 

otwartym zamkiem. 

Magazynki załadowane przed konkurencją. Opisy graficzne torów na zdjęciach. Kolejność 

strzelania - przed konkurencją – ustnie, nie chce mi się tyle pisać. 

 

PROCEDURY STRZELAŃ POJEDYNKÓW:  

Regulamin pojedynku strzeleckiego Pistolet i Strzelba. 

Regulaminy są identyczne, chyba, że jest zaznaczone inaczej. 

Cele 5x blacha i 1x popper. 

Cele ustawione symetrycznie do osi strzelania, popery w środku. 

Odległość do celu pistolet 10 m, strzelba 15 m. 

Ilość amunicji nieograniczona. 

Ilość amunicji w magazynku – pistolet i strzelba Open nieograniczona, strzelba standard – 

pierwsze załadowanie max 5 szt. 

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

przechodzi do następnego pojedynku w drabince o „złoto”. Przegrani idą do drabinek 

barażowych. Zwycięzcy drabinek barażowych zajmują dwa trzecie miejsca. 

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. Strzelba Standard – magazynek rurowy załadowany 5cioma sztukami 

amunicji. Magazynki załadowane w ładownicach lub na UDB – stoliku Amunicja zapasowa 

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 poppera. Poppery ustawione tak, że przewrócone 

zachodzą na siebie jeden na drugi. Popper pierwszy na ziemi wygrywa.  

Strzelba Standard – po sygnale sędziego, zawodnik pobiera strzelbę, przeładowuje i 

ostrzeliwuje cele. Po oddaniu pierwszego strzału, możliwe doładowywanie w nieograniczonej 

ilości, a przed strzałem do poppera obowiązkowe doładowanie minimum jednym nabojem.  

Ładowanie magazynków przed wyznaczonym czasem strzelania w wyznaczonej strefie, pod 

nadzorem sędziego. 

Postawa swobodna, ręce opuszczone wzdłuż tułowia.  

Dwie kasy sprzętowe:  

Standard – Pistolet – mechaniczne przyrządy celownicze 

Standard – Strzelba – pompka z mechanicznymi przyrządami celowniczymi 

Open – cała reszta 

Złamanie zasad bezpieczeństwa dyskwalifikacja. 

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

Zawodnik otrzymujący karę automatycznie przegrywa pojedynek. 

 

 



Rejestracja do pojedynków tylko elektroniczna (musimy wcześniej przygotować listy 

startowe), na adres 7.5x55swis@gmail.com łącznie z opłatą startową na przelewem na konto 

Klubu BNP PARIBAS 49 1600 1462 1897 5891 5000 0001 . Po otrzymaniu przelewu zawodnik 

zostaje wpisany na listę startową. Losowanie par odbędzie się na dwa dni przed zawodami. 

Drabinki zostaną rozesłane uczestnikom na maila.  

 

Zapisy do „Wojskowych” na miejscu. 

 

OBOWIĄZKOWE OKULARY OCHRONNE NA CAŁEJ OSI, DLA ZAWODNIKÓW 

I PUBLICZNOŚCI. 
 

PUNKTACJA  

Indywidualna w każdej konkurencji. 

 

NAGRODY 
1) za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca zawodnicy otrzymają puchary. 

2) za zajęcie miejsc od 1 do 6 – dyplomy. 

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

15:30 

Za aktywny udział w ciągu całego roku przewidziane cenne nagrody rzeczowe. 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA 
1. Konkurencje trzybroniowe 100 zł 

2. Pojedynki 50 zł 

3. Catering 20 zł od osoby.  

 

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. 
 


