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REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW 

„OŁÓW vs STAL” 2020 
 

 

1.Cel Zawodów: 
 popularyzacja strzelectwa sportowego, 

 doskonalenie umiejętności strzeleckich, 

 wyłonienie najlepszych zawodników, 

 integracja środowisk strzeleckich. 

 

 2.Organizator oraz miejsce zawodów: 

 Legionowskie Towarzystwo Sportowe,  

 Towarzystwo Strzeleckie Bellona 

 Strzelnica Bellona Marynino, Marynino 41, Gmina Serock 

 

3.Terminy i organizacja:  
1. 21-06-2020 r. 
2. 09-08-2020 r. 
3. 25-10-2020 r.  

 

 godz. 9:00 - otwarcie zawodów, zapisy, odprawa techniczna, 

 godz. 9:30 - rozpoczęcie strzelań. 

 

4.Konkurencje: 
A) pistolet centralnego zapłonu dynamiczny, 

B) karabin centralnego zapłonu dynamiczny, 

C) strzelba gładkolufowa dynamiczna, 

D) konkurencja finałowa. 

 

A) Pistolet centralnego zapłonu - dynamiczny 

 cele metalowe różnego typu, 

 przyrządy celownicze mechaniczne - istnieje możliwość strzelania z przyrządów typu 

kolimator - w takim wypadku do czasu konkurencji zostaną doliczone 2 sekundy, 

 ilość amunicji, konfiguracja ładowania do magazynków, ilość celów oraz przebieg konkurencji 

- zależna od skonstruowanego toru podana na odprawie przed rozpoczęciem konkurencji, 
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 o kolejności zawodników decyduje czas zakończenia konkurencji. W przypadku zakończenia 

strzelania przez zawodnika z powodu braku amunicji z jednoczesnym nie przewróceniem celu 

metalowego, za każdy nieprzewrócony cel metalowy dolicza się 10 karnych sekund. 

 

B) Karabin centralnego zapłonu - dynamiczny  

 cele metalowe różnego typu, 

 max kaliber broni 7,62x39 wz 43, 

 przyrządy celownicze mechaniczne, istnieje możliwość strzelania z przyrządów typu kolimator 

lub lunety- w takim wypadku do czasu konkurencji zostaną doliczone 2 sekundy, 

 ilość amunicji, konfiguracja ładowania do magazynków, ilość celów oraz przebieg konkurencji 

- zależna od skonstruowanego toru podana na odprawie przed rozpoczęciem konkurencji, 

 o kolejności zawodników decyduje czas zakończenia konkurencji. W przypadku zakończenia 

strzelania przez zawodnika z powodu braku amunicji z jednoczesnym nie przewróceniem celu 

metalowego, za każdy nieprzewrócony cel metalowy dolicza się 10 karnych sekund. 

 

C) Strzelba gładkolufowa - dynamiczna 

 cele metalowe różnego typu, 

 broń gładkolufowa powtarzalna, z magazynkiem rurowym, istnieje możliwość strzelania ze 

strzelb samopowtarzalnych - w takim wypadku do czasu konkurencji zostaną doliczone 2 

sekundy, 

 przyrządy celownicze mechaniczne - istnieje możliwość strzelania z przyrządów typu 

kolimator lub lunety- w takim wypadku do czasu konkurencji zostaną doliczone 2 sekundy, 

 ilość amunicji, konfiguracja ładowania, ilość celów oraz przebieg konkurencji - zależna  

od skonstruowanego toru podana na odprawie przed rozpoczęciem konkurencji, 

 o kolejności zawodników decyduje czas zakończenia konkurencji. W przypadku zakończenia 

strzelania przez zawodnika z powodu braku amunicji z jednoczesnym nie przewróceniem celu 

metalowego, za każdy nieprzewrócony cel metalowy dolicza się 10 karnych sekund.  

 

D) Konkurencja finałowa 

 do konkurencji finałowej klasyfikuje się 10 najlepszych zawodników zawodów, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów z 3 konkurencji liczonych wg punktu 8 regulaminu, 

 cele metalowe różnego typu, 

 broń: pistolet, karabin centralnego zapłonu oraz strzelba gładkolufowa - specyfikacja jak w 

konkurencjach A, B, C, 

 ilość amunicji, konfiguracja ładowania, ilość celów oraz przebieg konkurencji - zależna od 

skonstruowanego toru podana na odprawie przed rozpoczęciem konkurencji, 

 o kolejności zawodników decyduje czas zakończenia konkurencji. W przypadku zakończenia 

strzelania przez zawodnika z powodu braku amunicji z jednoczesnym nie przewróceniem celu 

metalowego, za każdy nieprzewrócony cel metalowy dolicza się 10 karnych sekund.  

 

W przypadkach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy PZSS. 

Sędzia główny zawodów ma głos decydujący w sytuacjach spornych. 
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5.Klasyfikacja: 
 indywidualna – wg uzyskanych czasów w każdej z rozgrywanych konkurencji oraz klasyfikacja 

finałowa wg uzyskanych w niej czasów.  

 indywidualna klasyfikacja generalna OŁÓW vs STAL edycji 2020 wg uzyskanych punktów  

z dwóch edycji (nie wlicza się konkurencji finałowej) 

 w przypadku uzyskania identycznego wyniku przez zawodników w konkurencjach 

dynamicznych rozegrana zostanie dogrywka identyczna jak sama konkurencja. 

 

6.Broń i amunicja: 
 zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji, 

 istnieje możliwość skorzystania z broni i amunicji klubowej za dodatkową opłatą. Opłata za 

korzystanie z broni klubowej 10 zł, amunicja: 9 mm - 1 zł., .223 rem 3 zł., 12/70 - 2 zł 

(członkowie LTS są zwolnieni z opłaty za korzystanie z broni). 

7.Uczestnictwo: 
 opłata startowa z własną bronią wynosi 100 zł. 

 wymagana rejestracja w formie elektronicznej 

8.Nagrody i wyróżnienia: 
 indywidualnie (w dniu zawodów) za każdą konkurencję oraz konkurencje finałową - miejsca I 

- III: medale, dyplomy, 

 indywidualnie - po przeprowadzaniu trzech edycji (do klasyfikacji generalnej liczone 2 

najlepsze starty z trzech przeprowadzonych edycji) przewidzianych na 2020 rok - dla osób, 

które uzyskają najlepsze wyniki w klasyfikacji:  

 generalnej:  

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

 pistolet dynamiczny, strzelba dynamiczna, karabin dynamiczny centralnego zapłonu 

otrzymają za miejsca I - III: medale i dyplomy, 

 sposób liczenia punktów w klasyfikacjach (ilość punktów zależnie od zajętego miejsca w danej 

konkurencji): 

1. 100 

2. 95 

3. 90 

4. 85 

5. 80 

6. 75 

7. 72 

8. 69 

9. 66 

10. 63 

11. 60 

12. 58 

13. 56 

14. 54 

15. 52 

16. 50 

17. 48 

18. 46 

19. 44 

20. 42 

21. 40 

22. 38 

23. 36 

24. 34 

25. 32 

26. 30 

27. 29 

28. 28 

29. 27 

30. 26 

31. 25 

32. 24 

33. 23 

34. 22 

35. 21 

36. 20 

37. 19 

38. 18 

39. 17 
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40. 16 

41. 15 

42. 14 

43. 13 

44. 12 

45. 11 

46. 10 

47. 9 

48. 8 

49. 7 

50. 6 

51. 5 

52. 4 

53. 3 

54. 2 

55. i dalsze po 1

9.Organizacja i przebieg zawodów: 
 zostanie przedstawione w dniu zawodów na odprawie technicznej przez sędziego głównego 

zawodów, 

 sędzia główny może nie dopuścić zawodnika do uczestnictwa w zawodach bez podania 

przyczyny - w takim przypadku zostaje zwrócone startowe jeśli zostało już uiszczone, 

 w zawodach mogą brać udział sędziowie prowadzący zawody, 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w trakcie trwania 

zawodów.  

 

10.Funkcyjni zawodów: 
 Sędzia główny zawodów, 

 Sędziowie stanowiskowi, 

 Sędziowie techniczni. 


