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REGULAMIN ZAWODÓW 

Cykl zawodów Turniej o wazę Wazy — Wyszków, 2022 r. 

 

 
 

I. Cel  
1. Propagowanie strzelectwa. 
2. Wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach. 
3. Integracja członków Sekcji Strzeleckiej „BELLONA” Klubu Strzeleckiego ALFA 

KĘTRZYN oraz Strzelnicy COLT WYSZKÓW ze strzelcami z innych stowarzyszeń. 
4. Przedłużenie licencji zawodniczych na 2023 r. 

 
II. Organizator 

Sekcja Strzelecka „BELLONA” Klubu Strzeleckiego ALFA KĘTRZYN 
Współorganizatorzy 
Strzelnica COLT Wyszków 
 

III. Terminy i miejsce 
Zawody rozgrywane będą na strzelnicy Sergiusza Ścięgosza COLT Wyszków  
(ul. Serocka 24, 07–200 Wyszków) 2 razy w roku:  
08.05.2022 r., godz. 10.00 Wiosenny turniej o wazę Wazy 
04.09.2022 r., godz. 10.00 Jesienny turniej o wazę Wazy  

 
IV. Uczestnictwo  

W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy posiadający licencje zawodnicze PZSS. 
 

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

 
VI. Konkurencje  

1. Pistolet sportowy 10. Strzelanie z pistoletu lub rewolweru sportowego bocznego zapłonu 
— postawa stojąca, chwyt dowolny, 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych w czasie 
10 minut. Maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 25 m, tarcze TS–2 (ISSF 
20/50).  

2. Pistolet sportowy 30. Strzelanie z pistoletu sportowego lub rewolweru bocznego zapłonu 
— postawa stojąca, chwyt dowolny, 3 strzały próbne + 30 strzałów ocenianych w czasie 
30 minut. Maksymalnie do uzyskania 300 pkt, odległość 25 m, tarcze TS–2 (ISSF 
20/50).  

3. Pistolet centralnego zapłonu 10. Strzelanie z pistoletu lub rewolweru centralnego 
zapłonu — postawa stojąca, chwyt dowolny, 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych 
w czasie 10 minut. Maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 25 m, tarcze TS–2 
(ISSF 20/50). 
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4. Pistolet centralnego zapłonu 30. Strzelanie z pistoletu lub rewolweru centralnego 
zapłonu — postawa stojąca, chwyt dowolny, 3 strzały próbne + 30 strzałów ocenianych 
w czasie 30 minut. Maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 25 m, tarcze TS–2 
(ISSF 20/50). 

5. Karabin sportowy I 10. Strzelanie z karabinu bocznego zapłonu z mechanicznymi 
zamkniętymi przyrządami celowniczymi — postawa stojąca, 3 strzały próbne + 10 
strzałów ocenianych w czasie 10 minut. Maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 
25 m, tarcza TS–1.  

6. Karabin sportowy II 10. Strzelanie z karabinu bocznego zapłonu z mechanicznymi 
otwartymi przyrządami celowniczymi — postawa stojąca, 3 strzały próbne + 10 strzałów 
ocenianych w czasie 10 minut. Maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 25 m, 
tarcza TS–1.  

7. Strzelba gładkolufowa. Złoty strzał. Strzelanie ze strzelby gładkolufowej — postawa 
stojąca, bez strzałów próbnych, 1 strzałów ocenianych w czasie 1 minut. Maksymalnie 
do uzyskania 10 pkt, odległość 25 m, tarcza TS–2 (ISSF 20/50). Amunicja — slug  
kal. 12. Wygrywa ten zawodnik, który oddał strzał bliżej środka tarczy. 

 
VII. Nagrody  

Za zajęcie 1–3 miejsca w rankingu rocznym w konkurencji Psp_30 — puchary waza Wazy 
lub inne trofea. Warunkiem otrzymania pucharu, trofeum jest sklasyfikowanie w danej 
konkurencji nie mniej niż 7 zawodników.  
Klasyfikowani będą zawodnicy z min. 2 osobo-startami w danej konkurencji. Wyniki będą 
publikowane na stronie http://bellona.club/oferta/zawody-2/. 

 
VIII. Zgłoszenia  

Ze względu na specyfikę strzelnicy start w zawodach wymaga wcześniejszej akceptacji 
właściciela obiektu, kontakt Sergiusz Ścięgosz tel. 602 51 99 51. 
Zapisy internetowe na e–adres: sergiusz53@gmail.com albo podczas zawodów  
do godz. 12:00. 

 
IX. Postanowienia końcowe  

Zawody będą przeprowadzone w oparciu o przepisy bezpieczeństwa PZSS, regulamin 
strzelnicy i regulamin własny organizatora.  
Ewentualne protesty będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników konkurencji. 
Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 7 dni 
od zamieszczenia komunikatu z zawodów na stronie internetowej organizatora. Startujący 
oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce. 
Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Sędziemu Głównemu zawodów wyznaczonemu 
przez organizatora. 

Ze względu na specyfikę kulochwytu, strzelnica przeznaczona jest wyłącznie do strzelań 
statycznych do 25 m prowadzonych przez bardziej doświadczonych strzelców. 

Na strzelnicy obowiązuje Regulamin Strzelnicy zatwierdzony decyzją Burmistrza 
Wyszkowa nr PKS.420.4.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. 

Lokalizacja: 52.5897854, 21.4358246. 

Przed skorzystaniem z obiektu należy skontaktować się z jego gospodarzem.  
Kontakt: tel. +48 602519951, e-mail sergiusz53@gmail.com 
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