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REGULAMIN ZAWODÓW 

III MEMORIAŁ  

ARTURA WOŁOSZA   
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I. Cel 
1. Propagowanie strzelectwa.  
2. Uczczenie pamięci założyciela i prezesa Towarzystwa Strzeleckiego „Bellona”, 

propagatora strzelectwa - Artura Wołosza (1963–2019). 

3. Wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach. 

4. Integracja członków Sekcji Strzeleckiej „BELLONA” Klubu Strzeleckiego ALFA 

KĘTRZYN, LTS SEKCJI MIŁOŚNIKÓW BRONI i Strzelnicy COLT WYSZKÓW  

ze strzelcami z innych stowarzyszeń. 

5. Przedłużanie licencji zawodniczych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

na 2023 r. 

 

II. Organizatorzy 

1. Sekcja Strzelecka „BELLONA” Klubu Strzeleckiego ALFA KĘTRZYN  – Główny 

organizator. 

2. LTS SEKCJA MIŁOŚNIKÓW BRONI – Współorganizator, 

3. Strzelnica COLT WYSZKÓW – Współorganizator. 

 

III. Termin i miejsce 

1. Zawody rozegrane będą na strzelnicy klubowej w Maryninie k. Serocka  

dnia 09 kwietnia 2022 r. (sobota) od godz. 11.00. Biuro czynne od godz. 10.30.  

2. Dojazd: 

1) Jadąc DK61 w Serocku skręcić w DK62 na Nowy Dwór Mazowiecki,  

w miejscowości Karolino skręcić w prawo na Marynino;  

2) Jadąc DK7 w Zakroczymiu skręcić w DK 62 na Nowy Dwór Mazowiecki i dalej Serock, 

w miejscowości Karolino skręcić w lewo na Marynino. Lokalizacja strzelnicy: 

52°31’42.53"N, 21°0’35.48"E. 

3) Kolejność startu według zgłoszeń na oś strzelecką. Start I zmiany - godz. 11.00.  

 

IV. Uczestnictwo  

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie strzelcy posiadający aktualne licencje 

zawodnicze PZSS. Zawodnicy nieposiadający Licencji będą klasyfikowani poza 

konkurencją. 

 

V. Punktacja i klasyfikacja 

Ocena tarcz i celów wg przepisów ISSF. 

 

VI. Konkurencje 

1. Blaszanka I 

1) Strzelanie śrutem na czas ze strzelby gładkolufowej (przyrządy celownicze 

mechaniczne – otwarte lub zamknięte) i pistoletu centralnego zapłonu (przyrządy 

celownicze mechaniczne – otwarte lub zamknięte) do 10 metalowych celów 

reaktywnych (blachy, poppery). Postawa stojąca. Broń nienabita, magazynki 

naładowane. 

2) Ilość strzałów: 10 – po 5 z każdej broni. 

3) Konkurencja na czas. 

4) Zakaz używania strzelb samopowtarzalnych lub z samopowrotnym zamkiem 

(sprężyna powrotna).  

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

za każdy nieostrzelany cel do czasu konkurencji dolicza się 15 sekund (procedura). 
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6) O miejscu w klasyfikacji decyduje uzyskany czas. 

7) Rozpoczęcie konkurencji na sygnał timera. 

 

2. Blaszanka II 

1) Strzelanie śrutem na czas ze strzelby gładkolufowej (przyrządy celownicze 

mechaniczne – otwarte lub zamknięte) i pistoletu centralnego zapłonu (przyrządy 

celownicze mechaniczne – otwarte lub zamknięte) do 10 metalowych celów 

reaktywnych (blachy, poppery). Postawa stojąca. Broń nienabita, magazynki 

nienaładowane, czas ładowania magazynków i broni wliczony w czas konkurencji. 

2) Ilość strzałów: 10 – po 5 z każdej broni. 

3) Konkurencja na czas. 

4) Zakaz używania strzelb samopowtarzalnych lub z samopowrotnym zamkiem 

(sprężyna powrotna).  

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

za każdy nieostrzelany cel do czasu konkurencji dolicza się 15 sekund (procedura). 

6) O miejscu w klasyfikacji decyduje uzyskany czas. 

7) Rozpoczęcie konkurencji na sygnał timera. 

 

3. Blaszanka III 

1) Strzelanie śrutem ze strzelby gładkolufowej z mechanicznymi zamkniętymi lub 

otwartymi przyrządami celowniczymi do 10 metalowych celów reaktywnych (blachy, 

poppery) ustawionych w różnych odległościach. Postawa stojąca. Broń nienabita, 

magazynki nienaładowane, czas ładowania magazynków i broni wliczony w czas 

konkurencji. 

2) Ilość strzałów: 10. 

3) Konkurencja na czas. 

4) Zakaz używania strzelb samopowtarzalnych lub z samopowrotnym zamkiem 

(sprężyna powrotna).  

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

6) Za każdy nieostrzelany cel do czasu konkurencji dolicza się 15 sekund (procedura) 

7) O miejscu w klasyfikacji decyduje uzyskany czas. 

8) Rozpoczęcie konkurencji na sygnał timera. 

 

4. Kcz - Szturmowiec 

1) Strzelanie z karabinku szturmowego na nabój pośredni (AK, AR-15, Galil, Steyr AUG, 

STG 44 i podobne lub pochodne) z mechanicznymi zamkniętymi lub otwartymi 

przyrządami celowniczymi do tarczy. Broń nienabita, magazynki nienaładowane. 

Postawa stojąca bez podpórek.  

2) Odległość – 50 m. 

3) 1 tarcza TS-2.  

4) Ilość strzałów: 10. 

5) Czas 1 minuta. 

6) Obowiązkowa wymiana magazynka podczas strzelania. 

7) Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100. 

8) Dozwolone używanie lunet do kontroli przestrzelin. 

9) O miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych punktów. 

10) Rozpoczęcie konkurencji na komendę: START, zakończenie na komendę:  

STOP – ROZŁADUJ. 
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5. Pcz – Szybki palec 

1) Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu z mechanicznymi zamkniętymi lub 

otwartymi przyrządami celowniczymi do tarczy. Broń nienabita, magazynki 

nienaładowane. Postawa stojąca. Bez podpórek. Chwyt broni dowolny. 

2) Odległość – 25 m. 

3) 1 tarcza TS-2.  

4) Ilość strzałów: 10. 

5) Czas 30 sekund. 

6) Obowiązkowa wymiana magazynka podczas strzelania. 

7) Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100. 

8) Dozwolone używanie lunet do kontroli przestrzelin. 

9) O miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych punktów. 

10) Rozpoczęcie konkurencji na komendę: START, zakończenie na komendę:  

STOP – ROZŁADUJ. 

 

VII. Oddanie strzału przed komendą START lub po komendzie STOP skutkuje odjęciem wyniku 

najlepszej przestrzeliny. 

W przypadku uzyskania przez zawodników takiego samego wyniku w konkurencji, odbędzie 

się dogrywka po jednym strzale dla każdego. Dotyczy to wyłącznie miejsc 1-3. 

 

VIII. Opłaty 

Opłata startowa za uczestnictwo we wszystkich konkurencjach z bronią i amunicją własną 

lub użyczoną wynosi 180,00 zł. Opłata startowa za uczestnictwo w wybranych przez 

zawodnika konkurencjach z bronią i amunicją własną lub użyczoną wynosi po 40,00 zł za 

każdą konkurencję. Organizator przewiduje broń i amunicję obiektową do konkurencji, w tej 

sprawie prosimy kontaktować się na adres: kontakt@bellona.club, w maksymalnym terminie 

do 7 dni przed zawodami. Organizator zapewnia napoje. 

 

IX. Nagrody 

1. Medale i dyplomy za miejsca 1–3, w klasyfikacji generalnej oraz w każdej konkurencji. 

2. Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody rzeczowe oraz prawo 

do bezpłatnego startu w IV Memoriale Artura Wołosza w 2023 r. 

 

X. Zgłoszenia  

Zapisy wyłącznie podczas zawodów w godz. 10.30 - 13.00. organizator dopuszcza zapisy 

po godz. 13.00, jeżeli Sędzia Główny Zawodów wyrazi na to zgodę. 
 

XI. Postanowienia końcowe 

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

strzelnicy i regulamin własny organizatorów.  

2. Ewentualne protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników konkurencji.  

3. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Sędziemu Głównemu zawodów 

wyznaczonemu przez organizatora. 

 

mailto:info@precious.com

