
 

 

 

 

Regulamin  

Zawodów Klubu Strzeleckiego Cel 

„Zawody z Okazji Święta Wojska Polskiego ” 

1. Cel zawodów:  

- propagowanie sportów strzeleckich  

- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach  

- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań  

- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach  

-  popularyzacja strzelectwa 

2. Organizator zawodów:  

Klub Strzelecki Cel Grójec  

tel. 722-222-223,  

e-mail: info@kscel.pl 

Kscel.pl 

3. Termin i miejsce zawodów: 

Strzelnica Klubu Strzeleckiego Cel w Grójcu. Ogrodzienice, 05-600 Grójec. 

Rozpoczęcie zawodów  08.08.2021 r. o godzinie 10:00 zakończenie godz. 17:00.  

Zawody wpisane do kalendarza Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa 

Sportowego.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. 

Informacja o ewentualnym odwołaniu  opublikowana będzie na stronie klubowej 

www.kscel.pl i na profilu Klubu Strzeleckiego Cel na facebooku. 

4. Program zawodów  

 - otwarcie zawodów, odprawa techniczna  

 -rozpoczęcie konkurencji 

- rozdanie nagród 

 Planowane jest rozegranie 4 konkurencji strzeleckich: 
 

 25 m.  Pistolet Centralnego Zapłonu (Pcz): 

     - Pistolet VIS100M1 (broń udostępniona przez FB Radom),  
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     - (3 +10) 10 najlepszych strzałów oceniane, Tarcza TS 4. 

     - postawa stojąca. Strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, odległość 25 m. 

     - czas: I seria 3-strzałowa 3min, II seria 10 strzałowa 5 minut. 

 15 m. Karabin Sportowy dzieci (Ksp): 

      - kaliber ,22 LR,  karabin SMith$Wesson MP 15,   wyposażony w mechaniczne  

       otwarte lub zamknięte przyrządy celownicze. 

      - 5 strzałów oceniane, biatlonki 

      - postawa leżąca z podpórką, odległość ok. 15 m. 

      - czas 5 min. 

 50 m. Karabin Centralnego Zapłonu (Kcz) : 

 - Karabinek Szturmowy Grot kal. 223 rem. (broń udostępniona przez FB Radom),   

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

     - tarcza TS 4, 

     - postawa stojąc, odległość ok. 50 m. 

     - czas: I seria 3 strzałowa 3 minut, II seria 10 strzałowa 5 minut.       

 40 m Strzelba Gładkolufowa  

      -  strzelba gładkolufowa z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, 

        przeładowywana w trybie pump – action (nie dopuszcza się strzelb z trybem 

        przeładowania automatycznego) 

      - strzelanie z broni udostępnionej przez organizatora, 

      - postawa stojąca dowolna, 

      - odległość 50 metrów, 

      - tarcza TS2 

      - 5 strzałów ze strzelby gładko lufowej, kal. 12/70 breneka 

       

      Uczestnictwo w zawodach:  

    - w zawodach mogą brać udział: 

    - członkowie Klubu Strzeleckiego Cel  

    - zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

    - osoby posiadające broń do celów sportowych i kolekcjonerskich 

    - Miłośnicy Strzelectwa  

5. Punktacja: 

 Przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oraz generalna w poszczególnych 

konkurencjach.  

      O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w konkurencji.  

      W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem ISSF najpierw liczona 

      jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych, 

 



6. Nagrody:  

      W konkurencjach Pistolet Centralnego Zapłonu, Karabin Centralnego, Strzelba Gładkolufowa i 

Karabin Sportowy Dzieci za I, II, III miejsce nagrodą będą Puchary.  

W konkurencjach Pistolet Centralnego Zapłonu, Karabin Centralnego Zapłonu i Strzelba 

gładkolufowa będzie dodatkowo klasyfikacja generalna. Nagrodą dla najlepszego zawodnika będzie 

Pistolet VIS100M1 ufundowany przez FB „ŁUCZNIK” Radom.  Uwaga: Osoby nieposiadające 

pozwolenia na broń będą miały rok na zrobienie pozwolenia. Jeśli po roku osoba nie zdobędzie 

pozwolenia na broń nagroda przepada.  Jeśli zwycięzcą okażę się osoba nieletnia może przepisać 

broń na opiekuna prawnego o ile ten ma uprawnienia do posiadania broni palnej. Nagroda nie 

podlega wymianie na jakiekolwiek inne dobro.  

Każda osoba w wieku od 16 lat biorąca udział w zawodach otrzyma los. Po rozdaniu pucharów 

nastąpi losowanie największego szczęściarza wśród wszystkich uczestników. Numerek, który 

zostanie wylosowany będzie zwycięzcą Pistoletu VIS100M1 kal. 9x19. Nagroda ufundowana przez 

Prezesa KS CEL. Jeśli po wylosowaniu numerku okaże się, że nie ma już zwycięzcy na zawodach, 

losowanie trwa dalej. Osoby nieposiadające pozwolenia na broń będą miały rok na zrobienie 

pozwolenia. Jeśli po roku osoba nie zdobędzie pozwolenia na broń nagroda przechodzi na kolejną 

edycję zawodów.  Jeśli zwycięzcom okażę się osoba nieletnia może przepisać broń na opiekuna 

prawnego o ile ten ma uprawnienia do posiadania broni palnej. Nagroda nie podlega wymianie na 

jakiekolwiek inne dobro.  

7. Zgłoszenia  

      Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są zakupić metryczki  

      od godz. 9.00 do  12.00 dnia 08.08.2021 r. Organizator może dopuścić zgłoszenia po  

       w/w terminie w przypadku małej ilości zawodników, za zgodą Sędziego Głównego  

       Zawodów. 

8. Koszty uczestnictwa:  

Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencji: Pistolet Centralnego Zapłonu: 

40 zł. Karabin., karabin sportowy dzieci (od 7-15 lat ) 0 zł., Karabin Centralnego Zapłonu: 40 

zł.  Strzelba Gładkolufowa: 40 zł.  

Wpisowe na Zawody 10zł. Kiełbaska z grilla i napoje GRATIS! 

9. Sprawy różne 

 Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności  

       od obecności zawodników. 

      Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji.  

       Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne. 

      Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników.  

      Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów. 

      Organizacja i przebieg zawodów zostanie przedstawiony w dniu zawodów na odprawie  



      technicznej przez Sędziego Głównego Zawodów. Goście uczestniczący w Pikniku Militarnym i  

      zawodach strzeleckich organizowanych przez KS CEL automatycznie akceptują niniejszy regu 

      lamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego  

      podczas Pikniku Militarnego i Zawodów strzeleckich zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i  

     dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyj 

      nych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje  

     wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i ree 

     mitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku  

    zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plaka 

    tach. KS CEL uprawniony jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy  

     prawnego. 

 


