
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin  Mazurskich Zawodów 

KS Cel & Gun 4 All 

 

Cel zawodów: 

 

 wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach, 

 propagowanie sportów strzeleckich, 

 edukacja w zakresie przepisów PZSS, 

 integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach, 

 utrwalanie właściwych i bezpiecznych zachowań związanych z użytkowaniem 

broni palnej, 

 prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej, 

 przedłużanie licencji zawodniczych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na 

2020 r. 

 

 

Organizator zawodów: 

 

                                              Klub Strzelecki Cel            Gun 4 All 

                                             ul. Olimpijska 9/42               ul. Żeromskiego 13 

                                             05-600 Grójec                       1-400 Kętrzyn 

                                             tel. 609 11 11 92                     tel. 607 798 322          

 

 



Termin i miejsce zawodów: 

 

 29.08.2020 (Sobota)   Strzelnica Giżycko ul. Myśliwska 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn niezależnych i nie 

leżących po stronie organizatora. 

 Zapisy na zawody od godz. 9:00-11:00, start zawodów 10:00.  

 

Uczestnictwo: 

 

W zawodach mogą uczestniczyć: 

 strzelcy posiadający licencje zawodnicze PZSS, 

 strzelcy nie posiadający licencji zawodniczych PZSS, ale zrzeszeni w klubach należących 

do PZSS, 

 posiadacze indywidualnych pozwoleń na posiadanie broni palnej. 

W wyjątkowych sytuacjach zostaną odpuszczone osoby nie spełniające powyższych kryteriów. 

 

 

Program zawodów: 

 

 rozpoczęcie zawodów, 

 omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów, 

 omówienie konkurencji strzeleckich, 

 rozpoczęcie konkurencji strzeleckich, 

 zakończenie zawodów, 

 dekoracja zwycięzców. 

 

 

Konkurencje: 

 

1. KSP – KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU 

 

 dowolny karabin bocznego zapłonu z przeziernikowymi przyrządami celowniczymi, 

 dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria, 

 postawa leżąca, 

 odległość 50 metrów, 

 tarcza strzelecka TS – 1, 

 13 strzałów (3 + 10),  10 najlepszych strzałów oceniane  

 czas konkurencji I seria 3 minuty, II seria 7 minut, 

 zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z 

broni oraz amunicji organizatora . 

 koszt konkurencji 30 zł. 

 

 

                                   



 

 

 

 

 

                                   2. KCZ KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU 

POSTAWA SIEDZĄC 

 

                    - dowolny karabin centralnego zapłonu z otwartymi lub kolimatorowymi przyrządami 

                      celowniczymi. (kolimator bez powiększenia) 

                    - dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria, 

                    - postawa siedząca, 

                    - odległość 100 metrów, 

                    - tarcza strzelecka TS – 4, 

                   - 13 strzałów ( 3+10 ) 10 najlepszych strzałów oceniane, 

                   - czas konkurencji I seria 3 minuty, II seria 7 minut 

                   - konkurencja połączona z KCZ postawa stojąc 

                   - koszt konkurencji 40 zł.  

       zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z broni   

       oraz amunicji organizatora.  

 

 

 

                                  3. KCZ KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU 

POSTAWA STOJĄC 

 

                   - dowolny karabin centralnego zapłonu z otwartymi lub kolimatorowymi przyrządami 

                     celowniczymi. (kolimator bez powiększenia) 

                   - dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria, 

                   - postawa stojąca, 

                   - odległość 100 metrów, 

                   - tarcza strzelecka TS – 4, 

                   - 5 strzałów bez strzałów próbnych konkuręcja połączona z KCZ postawa siedząc 

                   - czas konkurencji 5 minut, 

                   - koszt konkurencji 30 zł.  

 zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz 

amunicji organizatora . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. PS – PISTOLET SPORTOWY 

 

 dowolny pistolet sportowy bocznego zapłonu z otwartymi przyrządami 

celowniczymi. 

 dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria 

 postawa stojąca, 

 odległość 25 metrów, 

 tarcza strzelecka TS – 4, 

 13 strzałów ( 3 + 10) 10 najlepszych strzałów oceniane 

 czas konkurencji  I seria 3 minuty, II seria 7 minut 

 zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z 

broni oraz amunicji organizatora 

 koszt konkurencji 30 zł.  

 

 

                                 5. PCZ – PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU 

 

 dowolny pistolet  centralnego zapłonu w tym z otwartymi przyrządami 

celowniczymi. 

 dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria 

 postawa stojąca, 

 odległość 25 metrów, 

 tarcza strzelecka TS – 4, 

 13 strzałów ( 3 + 10) 10 najlepszych strzałów oceniane,  

 czas konkurencji  I seria 3 minuty, II seria 7 minut, 

 zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z 

broni oraz amunicji organizatora . 

 koszt konkurencji 30 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

6.  III. 3 GUN 

SG +KBZ + PCZ 

               Strzelba Gładkolufowa + Karabin Centralnego Zapłonu + Pistolet     



            Centralnego Zapłonu 

 

 dowolna strzelba gładkolufowa z otwartymi przyrządami celowniczymi (dopuszcza 

się strzelby z trybem przeładowania automatycznego, nie dopuszcza się optycznych 

przyrządów celowniczych), 

 dowolny karabin  bocznego zapłonu z otwartymi przyrządami celowniczymi 

(dopuszcza się kolimatory bez możliwości powiększenia / przybliżenia).   

 dowolny pistolet w kalibrze 9 x 19 para z otwartymi przyrządami celowniczymi, 

 amunicja do strzelby   – 5 sztuk śrutu (wyłącznie), 

 amunicja do karabinu  – 5 sztuk, 

 amunicja do pistoletu  – 5sztuk, 

 dopuszcza się strzelanie z własnej lub użyczonej broni spełniającej powyższe 

kryteria, 

 postawa stojąca dowolna, 

 SG odległość nie mniejsza niż 15 metrów, 5 strzałów do wszystkich 5 metalowych 

celów reaktywnych – blachy (ładowanie amunicji maksymalnie po 5 sztuk do magazynka), 

 KBZ odległość około 25 m, 5 strzałów do wszystkich 5 celi biatlonowych 

 PCZ odległość nie mniejsza niż 15 metrów, 5 strzałów do wszystkich 5 metalowych 

celów reaktywnych – popery, 

 nie trafienie celu   celu reaktywnego (nie przewrócenie celu reaktywnego), 

traktowane jest karą czasową w postaci dodania 5 sekund za każdy nietrafiony cel, 

 wszystkie trzy jednostki broni znajdują się na stoliku przed strzelcem 

1. karabin - załadowany magazynek, nie jest podpięty do broni, 

2. strzelba nie jest załadowana (dotycz również strzelb z podpinanymi magazynkami – 

magazynek niezaładowany), 

3. pistolet - załadowany magazynek, nie jest podpięty do broni), 

 konkurencja na czas mierzona przy pomocy timera, 

 rozpoczęcie konkurencji po dźwięku timera: 

1. ładowanie strzelby lub magazynka do strzelby (w przypadku magazynka podpięcie 

do strzelby), 

2. przeładowanie, ostrzelanie celów, 

3. odłożenie strzelby z otwarta komorą, 

4. podpięcie wcześniej załadowanego magazynka do karabinu, 

5. przeładowanie, 5 strzałów do 5 celi biatlonowych, 

6. rozładowanie broni, sprawdzenie karabinu, odłożenie karabinu z otwartą komorą 

(jeżeli konstrukcyjnie jest to niemożliwe - broń zostaje zabezpieczona bezpiecznikiem), 

7. podpięcie wcześniej załadowanego magazynka do pistoletu, przeładowanie, 

8. ostrzelanie 5 celów, 

9. rozładowanie pistoletu, sprawdzenie pistoletu, sprawdzenie strzelby, sprawdzenie 

karabinu), 

 zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z 

broni oraz amunicji organizatora (organizator zapewnia broń typu strzelba pump– action,  

pistolet , karabin AR S&W, 5 szt. amunicji do strzelby, 5 szt. amunicji do karabinu i 5 sztuk 

amunicji do pistoletu). 



 Koszt konkurencji 40 zł.  

                                                                                                                                                               

 

                                                               7.   TRAP 

 

- dowolna strzelba gładkolufowa z otwartymi przyrządami celowniczymi (dopuszcza się 

strzelby z trybem przeładowania automatycznego, nie dopuszcza się optycznych 

przyrządów celowniczych), 

 - postawa stojąca 

 - cel 10 celi ceramicznych wystrzelonych z bunkra. 

- amunicja 10 szt śrutu 

 - czas konkurencji 5 min 

- koszt konkurencji 40 zł.  

 

             zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z broni    

             oraz amunicji organizatora . 

   

   

                                                    

 

         Klasyfikacja: 

 

 w przypadku konkurencji KCZ + SG + PCZ o najwyższym miejscu decyduje jak 

najkrótszy czas, 

 w pozostałych konkurencjach o zajętym miejscu będzie decydowała suma 

zdobytych punktów, 

 w przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw 

liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów. 

 

 

 Nagrody: 

 

W każdej konkurencji przewidziane są następujące nagrody: 

 

 za zajęcie miejsa 1-3  przewidziany jest medal 

 

 

     

 

 

Zgłoszenia: 

 

Zapisy w dzień zawodów od godz. 9:00.  

 

 



 

Ustalenia końcowe: 

 

 Dla osób startujących w zawodach organizator przewidział poczęstunek oraz 

herbatę, kawę. 

 Zawody są zgłoszone do kalendarza imprez PZSS  liczą się do przedłużenia licencji. 

 Zawody będą przeprowadzone w oparciu o przepisy bezpieczeństwa PZSS, 

regulamin strzelnicy i regulamin własny organizatorów. 

 Ewentualne protesty będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników 

konkurencji. 

 Prawo interpretacji regulaminu przysługuje sędziemu głównemu zawodów 

wyznaczonemu przez organizatorów. 

 

 

           Oświadczenie startującego. 

         

Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę do wykorzystania przez Klub Strzelecki   

Cel & Gun 4 All  wizerunku osób uczestniczących w zawodach do potrzeb promocji klubu oraz na 

przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizacji udokumentowania zawodów 

sportowych. 

 
Mając na względzie troskę i dbałość o wzajemne bezpieczeństwo uczestników zawodów informuję, 

iż wszystkie osoby zobowiązane są do zachowania reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem 

COVID-19. 

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi zapisami prawnymi w miejscach publicznych należy 

m.in. przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten jest jednak zniesiony w 

sytuacji, gdy zostanie zachowana odległość 1,5 m od innych przebywających w tym miejscu osób. 

 


