
REGULAMIN ZAWODÓW 
TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO „BELLONA” 

Cykl zawodów Cały rok w bunkrze — Przywary Leśne k. Lublińca, 2018 r. 

1. Cel 
a) Propagowanie strzelectwa. 
b) Wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach. 
c) Integracja członków T.S. „Bellona”, K.S. „Alfa” i T.S.K. „Bars 201” ze strzelcami z
innych stowarzyszeń. 
d) Przedłużanie licencji zawodniczych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na 2019 r.

2. Organizatorzy
Towarzystwo Strzeleckie „Bellona” w Grodzisku Mazowieckim. 
Klub Strzelecki „Alfa”  w Kętrzynie.
Stowarzyszenie Strzelecko–Kolekcjonerskie „Bars 201” w Lubockich. 

3. Terminy i miejsce
Zawody rozgrywane będą na strzelnicy BARS 201 w Przywarach Leśnych k. Lublińca 4 razy
w roku: 

03.03.2018 r., godz. 10.00 Zimowe strzelanie w bunkrze
07.04.2018 r., godz. 10.00 Wiosenne strzelanie w bunkrze
02.06.2018 r., godz. 10.00 Letnie strzelanie w bunkrze
03.11.2018 r., godz. 10.00 Jesienne strzelanie w bunkrze 

W przypadku konieczności organizacyjnej dopuszczalny jest pre–match lub post–match dla
osób funkcyjnych w zawodach. Lokalizacja strzelnicy: 50°47'35.31"N 18°32'17.61"E. 

4. Uczestnictwo 
W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy posiadający licencje zawodnicze PZSS, strzelcy nie
posiadający licencji zawodniczych PZSS ale zrzeszeni w klubach należących do PZSS oraz
posiadacze indywidualnych pozwoleń na posiadanie broni palnej.

5. Punktacja i klasyfikacja 
Ocena tarcz i celów wg przepisów ISSF, klasyfikacja wyłącznie indywidualna. 

6. Konkurencje 
a) Karabin centralnego zapłonu I. Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu kal. do 8 mm w
czasie 5 min. — postawa stojąca, 5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50 pkt, odległość 25



m, tarcza TS–2 (ISSF 20/50). 
b) Karabin centralnego zapłonu II. Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu kal. do 8 mm w
czasie 5 min. — postawa stojąca, 5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50 pkt, odległość 25
m, tarcza NT 23p („mały Chińczyk”). 
c) Pistolet centralnego zapłonu I. Strzelanie z pistoletu lub rewolweru centralnego zapłonu do
12 mm w czasie 5 min. — postawa stojąca, 5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50 pkt,
odległość 25 m, tarcza TS–2 (ISSF 20/50). 
d) Pistolet centralnego zapłonu II. Strzelanie w limicie czasowym 60 s. z pistoletu lub
rewolweru centralnego zapłonu do 12 mm — postawa stojąca, 5 strzałów, maksymalnie do
uzyskania 75 pkt, odległość 25 m, tarcza TS–9 („biały Francuz”). 
e) Blaszanka I. Strzelanie na czas ze strzelby gładkolufowej i pistoletu centralnego zapłonu do
10 metalowych celów reaktywnych (poperów i blach); magazynki załadowne, broń
nieprzeładowana. 
f) Blaszanka II. Strzelanie na czas ze strzelby gładkolufowej i pistoletu centralnego zapłonu
do 10 metalowych celów reaktywnych (poperów i blach); magazynki niezaładowne. 

7. Opłaty 
Opłata startowa za uczestnictwo we wszystkich konkurencjach z bronią i amunicją
organizatorów wynosi 150,00 zł; konkurencje karabinowe po 25,00 zł, konkurencje
pistoletowe i strzelbowe po 35,00 zł. Opłata startowa za uczestnictwo we wszystkich
konkurencjach z bronią i amunicją własną lub użyczoną wynosi 90,00 zł; każda konkurencja
po 20,00 zł. Start bezpłatny wyłącznie dla sędziów pełniących czynności na zawodach.
Organizatorzy zapewniają poczęstunek i napoje. 

8. Nagrody 
Nie przewiduje się nagród. Dyplomy za miejsca 1–6 za daną edycję będą do odebrania na
kolejnych zawodach. Dyplomy nie będą wysyłane. Na zakończenie cyklu będzie zestawiony
ranking strzelców startujących w nim minimum trzykrotnie. Zwycięzca otrzyma prawo do
bezpłatnych startów na wszystkich zawodach organizowanych w Przywarach Leśnych przez
Towarzystwo Strzeleckie „Bellona”, Klub Strzelecki „Alfa” w Kętrzynie i Stowarzyszenie
Strzelecko–Kolekcjonerskie „Bars 201” w Lubockich w 2019 r. 

9. Zgłoszenia 
Nie istnieje potrzeba wcześniejszego zgłaszania się; zapisy podczas zawodów do godz. 12.00.

10. Postanowienia końcowe 
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.  


