
Regulamin zawodów Klubu Strzeleckiego Cel
Zawody strzeleckie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

1. Cel zawodów: celem zawodów jest: 
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach 
- propagowanie sportów strzeleckich 
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach 
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań 
2. Organizator zawodów: 
 Klub Strzelecki Cel 
ul. Olimpijska 9/42, 05-600
 tel. 722-222-223, 
e-mail: info@kscel.pl 
3. Termin i miejsce zawodów:
 strzelnica PZŁ Radom 
 Piastów 111a 
 26-660 Jedlińsk
Rozpoczęcie zawodów 03.05.2018r.  o godz. 10:00.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych.
Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie 
klubowej www.kscel.pl lub na profilu Klubu Strzeleckiego Cel na facebooku.
Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni zakupić metryczki od godz. 10:00 do 
12:00 dnia 03.05.2018r. 
4. Program zawodów 
-rozpoczęcie zawodów 
-omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów 
-rozpoczęcie konkurencji strzeleckich 
Planowane jest rozegranie 4 konkurencji strzeleckich. 
a) Pistolet sportowy Psp10 open 
- pistolet i rewolwer bocznego zapłonu kal.22LR 
- odległość 25 metrów 
- seria próbna 3 strzały w czasie 3 minut 
- 10 strzałów w 2 seriach 5-cio strzałowych, w czasie 5 minut na serię, do jednej 
tarczy. Z 13 strzałów 10 najlepszych oceniamy. 
- tarcza pistoletowa TS-2 zgodna z przepisami PZSS 
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk 
b) Biatlonki open
- karabinek sportowy z mechanicznymi przyrządami celowniczymi bocznego zapłonu
kal. 22LR
- odległość 50 metrów 
- 10 strzałów ocenianych w 2 seriach 5-cio strzałowych, w czasie 3 minut na serię
- biatlonki o średnicy 80 mm 
- strzelać można z wolnej ręki lub przy użyciu pasa 
c) Karabin centralnego zapłonu Kcz10 open 
- karabin centralnego zapłonu  
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- odległość 50 metrów 
- pozycja stojąca bez podpórki
- seria próbna 3 strzały w czasie 3 minut 
- 10 strzałów ocenianych, czas 10 minut, 10 strzałów do jednej tarczy 
- dopuszczalne są tylko mechaniczne przyrządy celownicze bez powiększenia 
(muszka i szczerbinka lub przeziernik) 
- tarcza NT 23P Popiersie żołnierza
d) Pistolet centralnego zapłonu Pcz10 open 
- pistolet i rewolwer centralnego zapłonu o kal. 7,62-9 mm 
- odległość 25 metrów 
- seria próbna 3 strzały w czasie 3 minut 
- 10 strzałów w 2 seriach 5-cio strzałowych, w czasie 5 minut na serię, do jednej 
tarczy. Z 13 strzałów 10 najlepszych oceniamy. 
- tarcza pistoletowa TS-2 zgodna z przepisami PZSS 
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk 

Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania 
z broni użyczonej klubowi oraz amunicji klubowej  po wybraniu właściwej opcji w 
trakcie rejestracji. 
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 oraz 
wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze. 
5. Uczestnictwo w zawodach 
W zawodach mogą brać udział seniorzy: 
- członkowie Klubu Strzeleckiego Cel 
- zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
- osoby posiadające broń do celów sportowych. 
- miłośnicy strzelectwa
6. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajduje się na 
stronie www.kscel.pl lub na profilu Klubu Strzeleckiego Cel facebook. 
7. Klasyfikacja
 Przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w poszczególnych 
konkurencjach. O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w 
ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów 
zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek 
wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach 10 strzałowych 
zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od
ostatniego.
8. Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników. 
9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.
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