
 

 

 

AKTUALIZACJA:  30.06.2017 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

CEL: 

Celem turnieju jest wyłonienie najlepszych zawodników XVIII Światowych Igrzysk 

Polonijnych oraz popularyzacja strzelectwa wśród środowisk polonijnych. 

 

MIEJSCE:  

Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Fort VI im. Jaremy Wiśniowieckiego, ul. Szosa 

Chełmińska 212. 

 

TERMIN:  

4 - 5 sierpnia 2017 r. 

  

UCZESTNICTWO: 

Zgodnie z Regulaminem Światowych Igrzysk Polonijnych, prawo udziału i startu mają 

wszystkie osoby będące Polakami bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające  

za granicą. Przewidywany limit uczestników: 300 osób. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

1. Zawody są dyscypliną indywidualną w konkurencjach (osobno kobiety i mężczyźni): 

 pistolet sportowy, boczny zapłon kal. 5,6 mm (13 strzałów: 3 próbne  

+ 10 ocenianych), strzelanie na dystansie 25 m; 

 karabin sportowy, boczny zapłon kal. 5,6 mm (25 strzałów: 5 strzałów próbnych  

+ 20 ocenianych), strzelanie na dystansie 50 m; 

 pistolet pneumatyczny, kal. 4,5 mm (13 strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych), 

strzelanie na dystansie 10 m; 

 karabin pneumatyczny, kal. 4,5 mm (13 strzałów: 5 strzałów próbnych  

+ 10 ocenianych), strzelanie na dystansie 10 m. 

2. 4 sierpnia 2017 - strzelanie kulowe,  

5 sierpnia 2017 - strzelanie pneumatyczne. 

3. UWAGA! Ze względu na zbyt duże zainteresowanie, ograniczone możliwości 

infrastrukturalne oraz terminarzowe organizatorzy informują, że każdy zawodnik 

może startować wyłącznie w jednej konkurencji. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Broń i amunicję zabezpiecza organizator. 

5. Klasyfikacja otwarta według regulaminów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

dla grupy powszechnej.  

6. Liczba punktów uzyskanych przez zawodników jest sumowana i ona decyduje                       

o miejscu w klasyfikacji. W przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość 

trafionych 10-tek, w razie braku rozstrzygnięcia decyduje w następnej kolejności ilość    

9-tek, 8-ek, itd. 

7. Decyzje składu sędziowskiego są nieodwołalne. 

8. Wszyscy uczestnicy strzelań zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów 

niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy oraz poleceń osób 

prowadzących strzelanie. 

9. Niestosowanie się do w/w zapisów i poleceń koordynatora / sędziów powoduje 

dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego regulaminu. 

11. Podczas strzelania na stanowiskach znajdują się tylko zawodnicy oraz sędziowie obsługi. 

12. Uczestnik każdorazowo po wzięciu do ręki broni  zobowiązany jest do sprawdzenia  

czy jest ona rozładowana. 

13. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną  

w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie ŁADUJ! zawodnik  

stoi na stanowisku strzeleckim. 

14. Przy ładowaniu broni można korzystać tylko z pomocy sędziego. 

15. Podczas strzelania nie wolno : 

a) kierować wylotu lufy karabinu w kierunku ludzi; 

b) manipulować przy mechanizmach celowniczych;  

c) odkładać w czasie odpoczynku i innych przerw w strzelaniu broni załadowanej; 

d) poruszać się poza obrębem stanowiska. 

14.  Zawodnik podporządkowuje się wszystkim komendą wydawanym przez sędziego : 

a) ŁADUJ ! - oznacza prawo załadowania broni, po której sędzia sprawdzi umiejętność 

właściwego wykonania czynności; 

b) START ! - oznacza rozpoczęcie indywidualnego strzelania zawodnika mającego  

na wykonanie serii 7 minut; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

c) STOP ! - oznacza sytuację wyjątkową, kiedy strzelający zasygnalizował sędziemu przez 

podniesienie ręki awarię broni, każdy strzelający odkłada broń na stanowisku lufa  

w kierunku tarcz jednocześnie rozładowując i zabezpieczając broń; 

d) ROZŁADUJ ! - oznacza, że strzelanie zostało zakończone, każdy zawodnik oddal 

ostatni strzał odkłada rozładowaną i właściwie zabezpieczoną broń na stanowisku. 

15. Każdy zawodnik na stanowisku otrzymuje odpowiednią ilość naboi, którą powinien  

przeliczyć. Tarcza po przyniesieniu jej przez sędziego stanowiskowego zostaje    

podpisana, okazana zawodnikowi i przekazana do Sędziego Głównego. 

16.  Wszystkie sporne kwestie na stanowiskach strzeleckich rozstrzyga sędzia stanowiskowy  

       po ewentualnej konsultacji z sędzią głównym. 

17. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów  

/ Sędziemu Głównemu.  

18. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego kontaktu   

jest koordynator strzelectwa – p. Leszek Polak, tel. + 48 606 322 823, e-mail: 

l_polak@wp.pl (pierwsza litera to małe L) .   

19. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych   

przez organizatora. 

 

 

      /-/ ORGANIZATORZY 

 


