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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 2022 r. 
 

II. Organizatorzy 
1. Strzelnica Marynino Sp. z o.o. 
2. Towarzystwo Strzeleckie „Bellona” w Grodzisku Mazowieckim. 
3. Legionowskie Towarzystwo Sportowe Sekcja Miłośników Broni. 

 
III. Terminy i miejsce 

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy w Maryninie k. Serocka w 4 edycjach: 

• 2021.02.28 

• 2021.04.25 

• 2021.06.27 

• 2021.10.24 
Godz. 9:00 - otwarcie zawodów, zapisy, odprawa techniczna. 
Godz. 9:30 - rozpoczęcie strzelań. 
Godz. 8:30 - 9:30 pre-match. 
 
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 
Karabin centralnego zapłonu: 

• Dystans 300 m 

• Dystans 400 m 

• Dystans 500 m  
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. KLASY SPRZĘTOWE 

Obowiązują dwie klasy sprzętowe: OPEN i STANDARD 
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Dla klasy OPEN: 
• karabin centralnego zapłonu w kalibrze do 8mm 
• karabin powtarzalny lub samopowtarzalny (semi-auto) 
• przyrządy celownicze dowolne 
 
Dla klasy STANDARD: 
• karabin centralnego zapłonu w kal. .223; .308; 7.62x39; 5.45x39; 

7.62x53R(54R) 
• karabin powtarzalny lub samopowtarzalny (semi-auto) 
• przyrządy celownicze dowolne 
• przednia podpora w postaci worka lub składanego dwójnogu.  
 
Dla klasy OPEN i STANDARD: 
• tylna podpora w postaci worka lub fabrycznego monopodu 
• broń może być podparta na odcinku max. 20cm dla przedniej i 15 cm 

dla tylnej podpory 
• Przednia i tylna podpora nie mogą być ze sobą w żaden sposób 

połączone oraz przytwierdzone na stałe do podłoża 
• postawa strzelecka: leżąca lub siedząca ze stołu (wybór strzelca). 
 
UWAGA!  Zawodnik który ze względu na kaliber broni przypisany jest do klasy 
STANDARD ale nie spełnia pozostałych wymogów w tej klasie, jest 
automatycznie klasyfikowany w klasie OPEN. 
 

VIII. PROCEDURA STRZELANIA 
• po komendzie ZAJĄĆ STANOWISKA zawodnicy mają 4 minuty CZASU 
 PRZYGOTOWAWCZEGO na wyjęcie broni i przygotowanie stanowiska 
 strzeleckiego 
• Po komendzie DO SERII PRÓBNEJ ŁADUJ, START zawodnicy oddają 
 3 strzały w czasie 2 minut 
• Po zabezpieczeniu broni i przejrzeniu przez sędziego po komendzie 
 STOP, ROZŁADUJ, zawodnicy powstają z miejsc. Ponowne zajęcie 
 miejsca następuje na wyraźne polecenie sędziego NA STANOWISKA 
 po oznaczeniu strzałów próbnych na tarczach. 
• korekta przyrządów ograniczona do 1 minuty. 
• Na polecenie sędziego DO SERII OCENIANEJ, ŁADUJ, START, 
 zawodnik ma 8 minut na oddanie 10 strzałów ocenianych. 
• Po serii ocenianej, zawodnicy strzelają kolejny dystans wg powyższej 
 procedury z uwzględnieniem czasu 1 minuta na korektę przyrządów 
 celowniczych i 2 minut na strzały próbne. 
• Na stanowisku zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji 
 (39 szt.). W przypadku niewypału, należy to niezwłocznie zgłosić do 
 sędziego, rozładować i zabezpieczyć broń. Sędzia decyduje o 
 uzupełnieniu brakującej amunicji. 
• Po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerału po jej 
 zabezpieczeniu poprzez umieszczenie wskaźnika w komorze nabojowej 
 oraz weryfikacji przez sędziego. 
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IX. TARCZE 

Na wszystkich dystansach obowiązuje jeden rodzaj tarczy - zmodyfikowana 
tarcza pistolet sportowy 25m. Pole "10" jest w kolorze białym. 
 

X. Opłaty 
1) Opłata startowa za udział w zawodach z - 100 zł - przedpłata w formie 

elektronicznej na konto Alior Bank 51249000050000460092509378 
(opłata na miejscu przed zawodami lub w trakcie trwania zawodów 120 zł). 

2) Prosimy o zabranie potwierdzeń dokonania wpłat w formie elektronicznej lub 
papierowej. 
 

XI. Nagrody 
1) Indywidualnie (w dniu zawodów) za każdą konkurencję - miejsca I - III: 

medale, dyplomy. 
2) Indywidualnie (w dniu zawodów) klasyfikacja generalna edycji – suma 

punktów z poszczególnych konkurencji - za miejsca I - III: medale, dyplomy. 
3) Indywidualnie (klasyfikacja generalna zawodów) – suma punktów  

z poszczególnych edycji – po przeprowadzaniu wszystkich zawodów 
przewidzianych na 2021 rok - (liczone 3 najlepsze wyniki z 4 edycji) dla osób, 
które uzyskają najlepsze wyniki: 

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

• za miejsca IV - VI dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 
 
XII. 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. 

 

XIII. 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. 


