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I. Cel 
1) Propagowanie strzelectwa.  
2) Wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach. 
3) Integracja członków T. S. „Bellona” i  LTS Sekcji Miłośników Oręża  

i Fortyfikacji Polskich ze strzelcami z innych stowarzyszeń. 
4) Przedłużanie licencji zawodniczych Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego na 2021 r. 
 

II. Organizatorzy 
1. Towarzystwo Strzeleckie „Bellona” w Grodzisku Mazowieckim. 
2. Legionowskie Towarzystwo Sportowe Sekcja Miłośników Oręża i Fortyfikacji 

Polskich. 
3. Strzelnica COLT Wyszków. 

 
III. Terminy i miejsce 

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy w Maryninie k. Serocka 6 razy w roku: 
29.02.2020 r. Marynino Cup 2020/1 
18.04.2020 r. Marynino Cup 2020/2 
16.05.2020 r. Marynino Cup 2020/3 
04.07.2020 r. Marynino Cup 2020/4 
05.09.2020 r. Marynino Cup 2020/5 
10.10.2020 r. Marynino Cup 2020/6 
 
Godz. 9:00 - otwarcie zawodów, zapisy, odprawa techniczna. 
Godz. 9:30 - rozpoczęcie strzelań. 
 
W przypadku konieczności organizacyjnej dopuszczalny jest pre–match lub post–
match dla osób funkcyjnych w zawodach. Lokalizacja strzelnicy: 52°31’42.53"N, 
21°0’35.48"E. 

 
IV. 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. 

 
V. Punktacja i klasyfikacja 

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

VI. Konkurencje 
1. Pistolet centralnego zapłonu - Pcz 

1) Strzelanie z dowolnego pistoletu lub rewolweru centralnego zapłonu  

kal. do 9,65 mm (0,38 cala) z mechanicznymi otwartymi przyrządami 

celowniczymi — postawa stojąca, chwyt dowolny.  

2) Odległość: 25 m. 

3) 1 x tarcza TS–2 (ISSF 20/50). 
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4) Ilość strzałów: 13 – bez strzałów próbnych, 10 najlepszych przestrzelin 

ocenianych. 

5) Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100. 

6) Dozwolone używanie lunet do kontroli przestrzelin. 

7) Czas: 5 minut. 

8) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START, zakończenie na komendę 

STOP. 

9) Oddanie strzału po komendzie STOP skutkuje odjęciem punktów za 

najlepszą przestrzelinę. 

2. Pistolet bocznego zapłonu - Psp 
1) Strzelanie z dowolnego pistoletu lub rewolweru bocznego zapłonu  

kal. 0,22 LR z mechanicznymi otwartymi przyrządami celowniczymi — 

postawa stojąca, chwyt dowolny.  

2) Odległość: 25 m. 

3) 1 x tarcza TS–2 (ISSF 20/50). 

4) Ilość strzałów: 13 – bez strzałów próbnych, 10 najlepszych przestrzelin 

ocenianych. 

5) Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100. 

6) Dozwolone używanie lunet do kontroli przestrzelin. 

7) Czas: 5 minut. 

8) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START, zakończenie na komendę 

STOP. 

9) Oddanie strzału po komendzie STOP skutkuje odjęciem punktów za 
najlepszą przestrzelinę. 

3. Karabin centralnego zapłonu – Kzc 
1) Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (repetier lub samopowtarzalny) 

kal. do 8 mm z mechanicznymi zamkniętymi lub otwartymi przyrządami 

celowniczymi — postawa siedząca (stolik). 

2) Odległość: 100 m 

3) 1 x tarcza TS–2 (ISSF 20/50) 

4) Ilość strzałów: 13 – bez strzałów próbnych, 10 najlepszych przestrzelin 

ocenianych. 

5) Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100 

6) Dozwolone używanie lunet do kontroli przestrzelin. 

7) Czas: 6 minut. 

8) Dopuszczalny pas nośny do danego modelu broni, posługiwanie się 

wcześniej naładowanymi łódkami nabojowymi oraz podpórką niezwiązaną 

na stałe z bronią, podparcie broni wyłącznie w jednym punkcie. 

9) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START, zakończenie na komendę 

STOP. 
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4. Strzelba dynamiczna 

1) Strzelanie śrutem ze strzelby gładkolufowej (broń niezaładowana, czas 

ładowania broni wliczony w czas konkurencji) do metalowych celów 

reaktywnych (blachy, poppery) ustawionych w różnych odległościach. 

2) Ilość amunicji, konfiguracja ładowania do magazynków, ilość celów oraz 

przebieg konkurencji - zależna od skonstruowanego toru podana na 

odprawie przed rozpoczęciem konkurencji. 

3) Zakaz używania strzelb samopowtarzalnych lub z samopowrotnym 

zamkiem (sprężyna powrotna), przyrządy celownicze mechaniczne. 

4) Za każdy nietrafiony cel do czasu konkurencji dolicza się 10 sekund 

za każdy nieostrzelany cel do czasu konkurencji dolicza się 15 sekund 

(procedura). 

5) O miejscu w klasyfikacji decyduje uzyskany czas. 

6) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START lub sygnał timera. 
 

5. Strzelba gładkolufowa (25 m) 

1) Naboje typu Breneka. 

2) Cel tarcza TS - 4. 

3) Czas 2 min. 

4) Broń - strzelba gładkolufowa powtarzalna lub samopowtarzalna. 

5) Przyrządy celownicze mechaniczne. 

6) Ilość amunicji - 6 sztuk. 

7) Oceniane 5 najlepszych z 6 strzałów. 

6. Pistolet centralnego zapłonu - dynamiczny 
1) Strzelanie z dowolnego pistoletu lub rewolweru centralnego zapłonu  

kal. do 9,65 mm (0,38 cala) z mechanicznymi otwartymi przyrządami 
celowniczymi nie dopuszcza się stosowanie urządzeń wylotowych na 
broni. 

2) Chwyt broni dowolny. 
3) Cele metalowe i/lub papierowe. 
4) Ilość amunicji, konfiguracja ładowania do magazynków, ilość celów oraz 

przebieg konkurencji - zależna od skonstruowanego toru podana na 
odprawie przed rozpoczęciem konkurencji. 

5) O kolejności zawodników decyduje czas zakończenia konkurencji oraz 
ilość i rodzaj trafienia w cel papierowy - jeśli takie będą (sposób naliczania 
punktów podany zostanie na odprawie przed rozpoczęciem konkurencji). 

6) Za każdy nietrafiony cel do czasu konkurencji dolicza się 10 sekund. 
za każdy nieostrzelany cel do czasu konkurencji dolicza się 15 sekund 

(procedura). 

7) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START lub sygnał timera. 
 

7. Karabin i pistolet bocznego zapłonu  - dynamiczny  
1) Karabin i pistolet bocznego zapłonu kal. 0,22 LR.  
2) Chwyt broni dowolny. 
3) Cele metalowe i lub papierowe. 
4) Przyrządy celownicze dowolne. 
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5) Ilość amunicji, konfiguracja ładowania do magazynków, ilość celów oraz 
przebieg konkurencji - zależna od skonstruowanego toru podana na 
odprawie przed rozpoczęciem konkurencji. 

6) O kolejności zawodników decyduje czas zakończenia konkurencji oraz 
ilość i rodzaj trafienia cel papierowy - jeśli takie będą (sposób naliczania 
punktów podany zostanie na odprawie przed rozpoczęciem konkurencji). 

7) Za każdy nietrafiony cel do czasu konkurencji dolicza się 10 sekund. 
za każdy nieostrzelany cel do czasu konkurencji dolicza się 15 sekund 
(procedura). 

8) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START lub sygnał timera. 
 

8. Karabin centralnego zapłonu - dynamiczny  
1) Karabin centralnego zapłonu do kalibru 7,65 mm. 
2) Chwyt broni dowolny. 
3) Cele metalowe i lub papierowe. 
4) Przyrządy celownicze dowolne. 
5) Ilość amunicji, konfiguracja ładowania do magazynków, ilość celów oraz 

przebieg konkurencji - zależna od skonstruowanego toru podana na 
odprawie przed rozpoczęciem konkurencji. 

6) O kolejności zawodników decyduje czas zakończenia konkurencji oraz 
ilość i rodzaj trafienia cel papierowy - jeśli takie będą (sposób naliczania 
punktów podany zostanie na odprawie przed rozpoczęciem konkurencji).  

7) Za każdy nietrafiony cel do czasu konkurencji dolicza się 10 sekund. 
8) za każdy nieostrzelany cel do czasu konkurencji dolicza się 15 sekund 

(procedura). 

9) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START lub sygnał timera. 
 

9. W przypadku uzyskania przez zawodników takiego samego wyniku  
w konkurencji, odbędzie się dogrywka po jednym strzale dla każdego. 
Dotyczy to wyłącznie miejsc 1-6. 

 
VII. Opłaty 

1) Opłata startowa za udział w zawodach z własną bronią i amunicją - 25 zł od 
każdej konkurencji - przedpłata w formie elektronicznej (opłata na miejscu 
przed zawodami lub w trakcie trwania zawodów 30 zł konkurencja). 

2) Istnieje możliwość skorzystania z broni klubowej za dodatkową opłatą dla 
osób nie będących członkami klubów organizujących zawody (50 zł bez 
względu na ilość sztuk broni z których będzie korzystał zawodnik) - członkowie 
klubów bezpłatnie. 

3) Koszty amunicji podane zostaną na stronie internetowej przed zawodami  
w celu dokonania odpowiedniej wysokości wpłat. 

4) Prosimy o zabranie potwierdzeń dokonania wpłat w formie elektronicznej lub 
papierowej. 
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VIII. Nagrody 

1) Indywidualnie (w dniu zawodów) za każdą konkurencję - miejsca I - III: 
medale, dyplomy. 

 
 

2) Indywidualnie - po przeprowadzaniu wszystkich zawodów przewidzianych na 
2020 rok - (liczone 5 najlepszych wyników) dla osób, które uzyskają najlepsze 
wyniki w klasyfikacji generalnej: 

 za miejsca I - III: medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, 

 za miejsca IV - X dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 
3) sposób liczenia punktów w klasyfikacjach (ilość punktów zależnie od zajętego 

miejsca w danej konkurencji): 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty 

1 100 20 42 39 17 

2 95 21 40 40 16 

3 90 22 38 41 15 

4 85 23 36 42 14 

5 80 24 34 43 13 

6 75 25 32 44 12 

7 72 26 30 45 11 

8 69 27 29 46 10 

9 66 28 28 47 9 

10 63 29 27 48 8 

11 60 30 26 49 7 

12 58 31 25 50 6 

13 56 32 24 51 5 

14 54 33 23 52 4 

15 52 34 22 53 3 

16 50 35 21 54 2 

17 48 36 20 55 1 

18 46 37 19 56 1 

19 44 38 18 57 1 

 
IX. Zgłoszenia  

Zapisy dokonywane przez internetowy formularz zgłoszeniowy (link do 

formularza będzie podany na stronie internetowej organizatorów) dopuszcza się 

rejestrację podczas zawodów do godz. 11.00 (za dodatkową opłatą). Organizator 

dopuszcza zapisy po godz. 11.00, jeżeli Sędzia Główny Zawodów wyrazi na to 

zgodę. 

X. Postanowienia końcowe 

1. Zawody będą przeprowadzone w oparciu o przepisy bezpieczeństwa PZSS, 

regulamin strzelnicy i regulamin własny organizatorów.  

2. Ewentualne protesty będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników 

konkurencji.  

3. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje sędziemu głównemu zawodów 

wyznaczonemu przez organizatora. 


