
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

KLUBU HUZAR OLEŚNICA 

KLUBU VIS WROCŁAW 

„O PUCHAR BURMISTRZA OLEŚNICY I DYREKTORA LOK WROCLAW” 

 

 

1. CEL ZAWODÓW 

 

- propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. Dolnośląskiego 

- zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym 

- doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich 

- konsolidacja środowiska strzeleckiego 

- wyłonienie najlepszych strzelców 

 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

 

Klub strzelecki LOK Huzar Oleśnica 

Klub Strzelecki LOK VIS Wrocław 

 

 

3. TERMIN I MIEJSCE  ZAWODÓW 

16.09.2017 Od godz 8,30 zapisy. 9,00 start zawodów . 12,00 koniec zapisów 

Strzelnica na Stadionie Olimpijskim ul. Paderewskiego 35 

 

 

4. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich posiadający 

aktualną licencję PZSS i członkowie LOK 

 

 

5. PROGRAM ZAWODÓW 

Strzelania będą odbywać się od początku godzin sprzedaży metryczek, do wykorzystania 

ostatniej metryczki startowej metodą zmianową. 

Rozgrywane konkurencje: 

 

 

Pistolet sportowy bocznego zapłonu Margolin 

- 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych 

- czas konkurencji 10 min 

- cel, tarcza TS-4 

- odległość 25 m. 

 

Pistolet centralnego zapłonu Glock 9 mm. 

- 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych 

- czas konkurencji 10 min. 

- cel, tarcza TS-4 

- odległość 25 m. 

 

 

 



Karabin sportowy bocznego zapłonu SM-2 

- 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych 

- czas konkurencji 10 min. 

- cel, tarcza ksp 

- odległość 50 m. 

- postawa leżąc bez podpory 

 

 

Karabin centralnego zapłonu (AKM) 

 

- 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych 

- czas konkurencji 10 min 

- cel, tarcza TS-4 

- odległość 50 m. 

- postawa stojąc 

 

Strzelba gładkolufowa 

- 5 strzałów ocenianych 

- czas konkurencji 10 min 

- cel, tarcza TS-4 

- odległość 25 m. 

 

 

6. KLASYFIKACJA 

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna oddzielnie dla każdej konkurencji.  

We wszystkich konkurencjach za miejsca I-III dyplomy, lub puchary, lub nagrody rzeczowe. 

 

 

7. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco w dniu zawodów w godzinach sprzedaży metryczek 

 

 

8. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Koszty startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy. 

Koszt metryczki na start w jednej konkurencji 30 zł. W koszcie bon konsumpcyjny na osobę 

 

 

9. SPRAWY RÓŻNE 

Dla nieposiadających broni, broń udostępni Organizator. 

Zawodników obowiązują zasady i przepisy bezpiecznego zachowania się na strzelnicy, oraz 

w oparciu o regulaminy i przepisy ISSF i PZSS. 

Zawody ujęte są w kalendarzu DZSS  

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują : Sędzia Główny, Sędzia 

Stanowiskowy 

Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 20 min od 

zakończenia konkurencji i po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów  

KS HUZAR – 507 603 244 

KS VIS – 603 529 233  


