
REGULAMIN
8 ZAWODÓW STRZELECKICH

Klubu Strzeleckiego CEL
25 luty 2018r., Strzelnica w Suchodole koło Tarczyna

Cel zawodów:

• doskonalenie umiejętności strzeleckich,
• rywalizacja w strzelaniu dokładnym i dynamicznym prowadzona zgodnie z 

zasadami PZSS,
• popularyzacja sportu strzeleckiego,
• integracja środowiska strzelców sportowych,

Organizator: Klub Strzelecki Cel, ul. Olimpijska 9/42 05-600 Grójec, www.kscel.pl

Data i miejsce zawodów:  25.02.2018r., Strzelnica w Suchodole koło Tarczyna

Godzina rozpoczęcia zawodów: 10.30

Rejestracja zawodników:  godziny 10.30-13.00

W miarę możliwości prosimy o imienne potwierdzenie swojej obecności do 24 lutego br. telefonicznie lub 

elektronicznie na email: info@kscel.pl

Konkurencje:

1. Pistolet sportowy, Psp - kal 5,6mm - 3 strzały próbne + 10 ocenianych do tarczy 

TS-2, odległość 25m, postawa stojąca. Broń – dowolny pistolet bocznego zapłonu 

bez optycznych przyrządów celowniczych. Startowe 20zł

2. Karabin sportowy (KBKS) Ksp - kal 5,6mm - 3 strzały próbne + 10 strzałów 

ocenianych do Tarczy TS-2, odległość 50m, postawa leżąc. Broń – dowolny karabin

bocznego zapłonu bez optycznych przyrządów celowniczych. Startowe 20 zł

3. Pistolet Centralnego Zapłonu, 9mm, Pcz - 3 strzały próbne + 10 ocenianych do 

tarczy TS-9 (Francuz), odległość 25m, postawa stojąca. Broń – dowolny karabin 

centralnego zapłony bez optycznych przyrządów celowniczych. Startowe 30 zł.

4. Karabin Centralnego Zapłonu, Kcz - 3 strzały próbne + 10 ocenianych do tarczy 

NT-23P Popiersie Żołnierza, odległość 50m, postawa leżąca. Broń – dowolny 

karabin centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi. Startowe

30 zł.

5. Strzelba TRAP - 10 strzałów do rzutków.

http://www.kscel.pl/
mailto:info@kscel.pl


Opłaty:

Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej liczbie konkurencji.

Wpisowe na Zawody - 30 zł

Kiełbaska z grilla i napoje GRATIS

Zamiar strzelania z własnej broni i amunicji w dowolnej konkurencji należy zgłosić podczas

rejestracji. Wówczas opłata za daną konkurencję wyniesie:

• Psp, Ksp 10 zł

• Pcz, Kcz 20 zł

• Strzelba Trap, 20 zł

• Strzelba popery, 10 zł

Zasady bezpieczeństwa:

1. Podczas pobytu zawodnika na strzelnicy jego broń musi być rozładowana (wszystkie magazynki 

muszą być wyjęte).

2. Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy za wyjątkiem obszaru, zwanego „strefą

bezpieczeństwa”, gdzie wolno dowolnie manipulować rozładowaną bronią. Drugim wyjątkiem jest 

moment strzelania na torze strzeleckim.

3. Do „strefy bezpieczeństwa” pod żadnym pozorem nie może być wnoszona amunicja, a zwłaszcza 

załadowane magazynki, dotyczy to również amunicji ćwiczebnej, atrap nabojów oraz wystrzelonych 

łusek. Amunicja, załadowane magazynki itp. muszą być pozostawione poza „strefą bezpieczeństwa”,

na przykład w torbie, w wyznaczonym miejscu w pobliżu strefy.

4. Poza „strefami bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować amunicją i środkami do jej 

przenoszenia.

5. Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicją jedynie na stanowisku strzeleckim, po 

odpowiedniej komendzie sędziego lub prowadzącego strzelanie i pod jego bezpośrednim nadzorem.

6. Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem spustowym, za

wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału.

7. Przez cały czas strzelania, ładowania oraz rozładowywania broni należy przestrzegać zasady 

utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym. Za kierunek bezpieczny przyjmuje się stronę 

głównego kulochwytu osi strzeleckiej.

8. Naruszenie powyższych zasad będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z całych 

zawodów. Dyskwalifikację powoduje też upuszczenie lub odłożenie załadowanej broni oraz wyjście 

przed linię ognia bez komendy sędziego.

9. Używanie podczas strzelania okularów ochronnych oraz ochronników słuchu jest obowiązkowe.

ORGANIZATOR

KS CEL 


