
Regulamin  zawodów  

OTWARTE KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE  

„ZŁOTA MORĄSKA JESIEŃ 2019” 

1. CEL ZAWODÓW  

1. Pogłębienie wiadomości z zakresu bezpiecznego korzystania ze strzelnic m.in.:  

Kiedy strzelanie na strzelnicach jest bezpieczne? 

Jak uchronić się przed odmową wypłacenia odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową w 

przypadku niespodziewanego zdarzenia z użyciem broni?  

2. Zacieśnianie koleżeńskich więzi w środowisku członków Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego  

i Kolekcjonerskiego „OBUCHOWO” w Nowym Dworze k/ Morąga oraz członków Polskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego i członków Ligi Obrony Kraju. 

2.  Popularyzowanie w społeczeństwie sportu strzeleckiego. 

3.  Wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach. 

4.  Rywalizacja w punktacji rankingu strzelców w strzelaniu z pistoletów i karabinów 

     w Uczniowskim Klubie Strzeleckim i Kolekcjonerskim „OBUCHOWO” w Nowym Dworze. 

 

 
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

 Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Strzelecki i Kolekcjonerski „OBUCHOWO”  

w Nowym Dworze k/ Morąga wspólnie z Warmińsko-Mazurską Organizacją Wojewódzką LOK  

w Olsztynie. Telefon kontaktowy: Stanisław Stapurewicz 500287082, adres email: 

stanislawstap@wp.pl 
 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

Zawody odbędą się w dniach 22.09.2019 r. (niedziela) na strzelnicy „OBUCHOWO”.  

Adres strzelnicy: 14-300 Morąg, Nowy Dwór 2A. Dokładna mapa dojazdu do strzelnicy znajduje się 

na stronie www.strzelnicaobuchowo.pl 
 

4. PROGRAM ZAWODÓW 

1. Strzelanie z karabinku i strzelby gładkolufowej na czas. 

A. karabinek z dowolnymi przyrządami celowniczymi: 



- przed rozpoczęciem strzelania zawodnik rozładowany karabinek trzyma skierowany w 

kierunku celów, magazynek znajduje się w ładownicy, po komendzie START podpina 

magazynek do karabinka, przeładowuje go i zaczyna strzelanie;  

- odległość strzelania  - 50 m; 

- cele - 6 tarcz papierowych, tzw. Francuz na przemian czarny i biały, 

ustawionych w odległości od siebie około 5 m;  

- postawa   - stojąca lub klęcząca;  

-  ilość strzałów - łącznie 12 naboi w magazynku, do każdej tarczy oddajemy dwa strzały 

tzw. dublety;  

- ocena wyników - łączny czas wykonania strzelania, za każdy brak trafienia sylwetki 

dolicza się 10 sek. 

B. strzelba gładkolufowa: 

- cele - 5 rzutek wyrzucanych z maszyny na komendę strzelającego” DAJ”;  

- postawa   - stojąca bez przemieszczania się;  

- ilość naboi - 5 naboi śrutowych, strzelba przed strzelaniem jest niezaładowana, leży 

na stoliku, zaczynamy ją ładować po odłożeniu rozładowanego karabinka 

na stół; 

- ocena wyników - łączny czas wykonania strzelania, za każdy brak trafienia rzutka dolicza 

się 10 sek. 

- łączny wynik konkurencji jest czasem od komendy START do ostatniego strzału.  

 

2. Strzelanie z pistoletu lub rewolweru z dowolnymi przyrządami celowniczymi na czas.  

- przed rozpoczęciem strzelania rozładowany pistolet znajduje się w kaburze, magazynki 

znajdują się w ładownicach, po komendzie START zawodnik wyjmuje pistolet z kabury, 

podpina  magazynek, przeładowuje go i zaczyna strzelanie;  

- odległość strzelania  - 7-8 m; 

- cele I - drzewko plus inne cele, razem 15;  

- postawa   - stojąca;  

- ilość strzałów   -15 naboi w jednym magazynku; 

- ocena wyników - łączny czas wykonania strzelania, za każdy brak trafienia celu dolicza 

się 10 sek. 

 - odległość strzelania  - 14-15 m; 



- cele II -  karuzela plus inne cele, razem 15;  

- postawa   - stojąca;  

- ilość strzałów   -15 naboi w drugim magazynku, zmiana magazynku za przesłoną; 

- ocena wyników - łączny czas wykonania strzelania, za każdy brak trafienia celu dolicza 

się 10 sek. 

- łączny wynik konkurencji jest czasem od komendy START do ostatniego strzału.  

 

3. Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu Pcz-25 

- odległość strzelania  - 25 m; 

- cel    - tarcza PS-2  

- postawa    - stojąca z jednej lub obu rąk;  

- -seria oceniana    - 25 strzałów (czas 15 min) do 1 tarczy, 

- ocena wyników - suma punktów 20 najlepszych przestrzelin uzyskanych w 

strzelaniu. 
 

HARMONOGRAM ZAWODÓW: 

- przyjazd zawodników, zapisy    od 9.00

 - odprawa techniczna      9.30 

- uroczyste rozpoczęcie zawodów    9.45 

- rozpoczęcie konkurencji     10.00 

- zakończenie zawodów     15.00 

 

5. UCZESTNICTWO 

Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSS - kategoria open. Poza konkursem mogą 
uczestniczyć osoby nie posiadające licencji.  

 

6. KLASYFIKACJA 

O kolejności miejsc w klasyfikacji decyduje ilość punktów zdobytych przez poszczególnych  

zawodników.. Zwycięzcą zawodów zostaje strzelec, który uzyskał największą ilość punktów w 

czterech konkurencjach.  

 

7. NAGRODY  

Indywidualnie:  

- dyplomy okolicznościowe za miejsca I – VI; 



- medale lub statuetki okolicznościowe za miejsca I – III w danej konkurencji (złoty, srebrny i 

brązowy); 

- puchar za I miejsce dla najlepszego zawodnika zawodów. 
 

 

8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenie zawodników indywidualne proszę podawać do p. Stanisława STAPUREWICZA  

tel. 500 287 082, w nieprzekraczalnym terminie do 19.09.2019 r. adres email: stanislawstap@wp.pl 
 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

 
1. Startowe 30 zł od 1 i 2 konkurencji, 20 zł za konkurencję nr 3. 

2. Zakwaterowanie we własnym zakresie. 

3. Wyżywienie w własnym zakresie. W czasie zawodów poczęstunek z grilla. 

4. Zawodnicy przyjeżdzający dzień wcześniej mogą zarezerwować miejsce w  jednym  

z hoteli na terenie Morąga i okolic. Potrzebne informacje można uzyskać na stronie 

internetowej Miasta Morąg lub u organizatora zawodów.   
 

10.  SPRAWY RÓŻNE 

1. Istnieje możliwość strzelania z broni klubowej. Amunicję zabezpieczy organizator  

- „za odpłatnością”. 

2. Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS na rok 2019 r. 


