
 
zawody strzeleckie 

  upamiętniające rocznicę 
BITWY WARSZAWSKIEJ  

   regulamin  
  Szczecinek, 11 sierpnia 2019 

       
 
1. Zawody organizuje Klub Strzelecki LOK IMPULS Szczecinek  

przy współpracy z Miastem Szczecinek, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Szczecinku  
pod nadzorem Kolegium Sędziów ZZSS w Szczecinie. 
 
Dane organizatora: Klub Strzelecki LOK Impuls Szczecinek, licencja PZSS LK-1038/2019 
www.impuls.szczecinek.pl  mail:  impuls@szczecinek.pl  
 

2. Cele zawodów: 
- uczczenie ważnej historycznie daty 
- promocja Miasta Szczecinek 
- popularyzacja sportu strzeleckiego i integracja miłośników tej dyscypliny  
- zaliczenie startów do przedłużenia licencji zawodniczych na rok 2020 

 
3. Termin i miejsce zawodów 

Zawody będą zorganizowane na Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Szczecinku  
przy ul. Szczecińskiej w dniu  11 sierpnia 2019, otwarcie  o godzinie 10:00 
(mapka dostępna na stronie klubu:  www.impuls.szczecinek.pl ) 
 

4. Program zawodów, konkurencje : 
 
50m Karabin sportowy 10 strzałów leżąc, z wykorzystaniem podpórki 
Kategorie wiekowe: dzieci oraz młodzicy 
Czas konkurencji 10 minut. 
 
50m Karabin dowolny 20 strzałów leżąc 
bez podziału na kategorie, OPEN 
Czas na strzały próbne i oceniane 20 minut, (jedna plansza z dwoma tarczami próbnymi  
i czterema ocenianymi). 
 
50m Pistolet dowolny 20 strzałów 
bez podziału na kategorie, OPEN 
23 strzały do jednej tarczy z czego do wyniku zaliczamy wartości 20 najlepszych przestrzelin. 
Czas na strzały próbne i oceniane 20 minut. Pozostałe warunki strzelania zgodnie z przepisami 
PZSS dotyczącymi konkurencji Pistolet dowolny. Strzelanie  „z jednej ręki” 
 
25m Pistolet sportowy 20 strzałów, część dokładna  
bez podziału na kategorie, OPEN 
23 strzały do jednej tarczy z czego do rezultatu zaliczamy wartości 20 najlepszych przestrzelin. 
Czas konkurencji 20 minut. 
Strzelanie  „z jednej ręki” 
 
25m Pistolet bocznego zapłonu, 20 strzałów  
bez podziału na kategorie, OPEN 
23 strzały do jednej tarczy z czego do wyniku zaliczamy wartości 20 najlepszych przestrzelin. 
Czas na strzały próbne i oceniane 20 minut. Strzelanie „z obu rąk” 
 
Dotyczy konkurencji 25m Psp i Pbz:  
Zawodnik może zadeklarować start tylko w jednej z dwóch konkurencji  

http://www.impuls.szczecinek.pl/
mailto:impuls@szczecinek.pl
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5. Uczestnictwo i zgłoszenia: 

 

zawodnicy klubów strzeleckich oraz LOK po uprzednim zgłoszeniu  
 
 
Zgłoszenia: impuls@szczecinek.pl do dn. 05 sierpnia  
 
zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, klub, 
konkurencje w których zawodnik wystartuje; w przypadku pistoletu 25m do 
wyboru jedna z dwóch konkurencji: Psp lub Pbz – obowiązkowe określenie 
wyboru w zgłoszeniu 
 

6. Opłaty:  
 
składki wspierające z przeznaczeniem na cele statutowe Klubu 
zawodnicy którzy dokonają  prawidłowego zgłoszenia do dn. 05 sierpnia – 20,00 zł  
za każdą konkurencję 
Zgłoszenia w dniu zawodów – 25 zł za konkurencję. 
 

7. Klasyfikacja: 
 
indywidualna w każdej konkurencji 
 

8. Nagrody:  
 
za miejsca od 1 do 3 – medale i dyplomy, za miejsca od 4 do 6 – dyplomy 
 

9. Harmonogram strzelań: 
 
kolejność strzelenia konkurencji – Ksp, Pdw, Psp, Pbz 
przewidziany czas na obsługę i strzelanie jednej zmiany – 30 minut 
początek pierwszej zmiany – 10:20 
początek drugiej zmiany – 10:50 itd. 
(w zależności od stanu przygotowania strzelnicy przewidujemy możliwość przeprowadzenia 
pierwszej zmiany o godz. 09:30) 
 

 
10. Sprawy różne: 

 
-osobom nie posiadającym własnej  broni użyczymy bezpłatnie pistolety,( MCM Margolin) 
 i karabiny bocznego zapłonu. Amunicja 0,22 LR – 20,00 zł do jednej konkurencji 
  
-nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwać będzie komisja sędziowska, której decyzje 
  w sprawach bezpieczeństwa strzelań są ostateczne i muszą być bezwzględnie        
  przestrzegane 
-decyzje w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie podejmują: sędzia główny,  
  kierownik zawodów i przewodniczący KRS 
 
 
 
Zgłaszając chęć startu akceptujemy zapisy regulaminu oraz wyrażamy zgodę na wykorzystanie 
danych osobowych i wizerunku w celu sporządzenia dokumentacji zawodów i publikacji 
rezultatów na stronie www organizatora i ZZSS oraz w mediach. 
 
                         Zapraszamy do udziału 
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