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REGULAMIN ZAWODÓW 

Marynino Cup  2022 r. 
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I. Cel zawodów 
1. Propagowanie strzelectwa.  
2. Wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach. 
3. Integracja członków Sekcji Strzeleckiej „BELLONA” Klubu Strzeleckiego ALFA, LTS 

SEKCJI MIŁOŚNIKÓW BRONI i Strzelnicy COLT WYSZKÓW  

ze strzelcami z innych stowarzyszeń. 

4. Przedłużanie licencji zawodniczych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

na 2023 r. 

II. Organizatorzy 
1. Sekcja Miłośników Broni LTS LEGIONOWO – Główny organizator. 

2. Sekcja Strzelecka „BELLONA” Klubu Strzeleckiego ALFA KĘTRZYN – Współorganizator. 

3. Strzelnica COLT WYSZKÓW - Współorganizator. 

III. Terminy i miejsce 
Zawody rozgrywane będą na strzelnicy w Maryninie k. Serocka 4 razy w roku: 
07 .05.2022 r. Marynino Cup 2022/1 
11.06.2022 r. Marynino Cup 2022/2 
03 .09.2022 r. Marynino Cup 2022/3 
08 .10.2022 r. Marynino Cup 2022/4 
 
Godz. 10:30 - otwarcie zawodów, rejestracja zawodników, odprawa techniczna. 
Godz. 11:00 - rozpoczęcie strzelań. 
W przypadku konieczności organizacyjnej dopuszczalny jest pre–match dla osób 
funkcyjnych w zawodach. Lokalizacja strzelnicy: 52°31’42.53"N, 21°0’35.48"E 

 
IV. Uczestnictwo  

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie strzelcy posiadający licencje zawodnicze PZSS. 
Strzelcy nie posiadający licencji zawodniczych PZSS ale zrzeszeni w klubach należących 
do PZSS startują w zawodach poza konkurencją. 

 
V. Punktacja i klasyfikacja 

Ocena tarcz i celów wg przepisów ISSF, klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji po 
każdej edycji zawodów oraz generalna (suma punktów ze wszystkich konkurencji we 
wszystkich edycjach) po zakończeniu ostatniej edycji zawodów. 
 

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). 

4) Ilość strzałów: 3 strzały próbne (zaklejane przestrzeliny) i 10 ocenianych. 

5) Czas: 5 minut. 

6) Czas ładowania broni wliczony w czas konkurencji. 

7) Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100. 

8) Dozwolone używanie lunet do kontroli przestrzelin. 

9) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START, zakończenie na komendę STOP. 
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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: 3 strzały próbne (zaklejane przestrzeliny) i 10 ocenianych. 

5) Czas: 5 minut. 

6) Czas ładowania broni wliczony w czas konkurencji. 

7) Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100. 

8) Dozwolone używanie lunet do kontroli przestrzelin. 

9) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START, zakończenie na komendę STOP. 

 

3. Karabin centralnego zapłonu – Kcz 

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: 3 strzały próbne (zaklejane przestrzeliny) i 10 ocenianych. 

5) Czas: 5 minut. 

6) Czas ładowania broni wliczony w czas konkurencji. 

7) Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100. 

8) Dozwolone używanie lunet do kontroli przestrzelin. 

9) Pomiar wszystkich przestrzelin kalibromierzem o rozmiarze 7,62 mm. 

10) Dopuszczalny pas nośny do danego modelu broni, posługiwanie się wcześniej 

naładowanymi łódkami nabojowymi oraz podpórką niezwiązaną z bronią. Podparcie 

broni wyłącznie w jednym punkcie. 

11) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START, zakończenie na komendę STOP. 

 

4. Karabin sportowy – Ksp 

1) Strzelanie z karabinu bocznego zapłonu (repetier lub samopowtarzalny)  

kal. .22LR z mechanicznymi zamkniętymi lub otwartymi przyrządami celowniczymi — 

postawa siedząca (stolik). 

2) Odległość: 50 m. 

3) 1 x tarcza Ksp - strzały próbne, 2 x tarcza Ksp – strzały oceniane. 

4) Ilość strzałów: 3 strzały próbne i 10 ocenianych. 

5) Czas: 5 minut. 

6) Czas ładowania broni wliczony w czas konkurencji. 

7) Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100. 

8) Dozwolone używanie lunet do kontroli przestrzelin. 

9) Dopuszczalny pas nośny do danego modelu broni lub podpórka niezwiązana z 

bronią. Podparcie broni wyłącznie w jednym punkcie. 

10) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START, zakończenie na komendę STOP. 
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5. Marynino Shotgun (25 m) 

1) Strzelanie breneką ze strzelby gładkolufowej z mechanicznymi zamkniętymi lub 

otwartymi przyrządami celowniczymi. Postawa stojąca. 

2) Odległość: 25 metrów. 

3) 1 x tarcza NT-23P („Chińczyk”). 

4) Ilość strzałów: 5. Bez strzałów próbnych. 

5) Czas: 1 minuta. 

6) Czas ładowania broni wliczony w czas konkurencji. 

7) Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 50. 

8) Dozwolone używanie lunet do kontroli przestrzelin. 

9) Zakaz używania strzelb samopowtarzalnych lub z samopowrotnym zamkiem 

(sprężyna powrotna).  

10) Rozpoczęcie konkurencji na komendę START, zakończenie na komendę STOP. 

 
6. We wszystkich konkurencjach: 

1) Oddanie strzału przed komendą START lub po komendzie STOP skutkuje odjęciem 

wyniku najlepszej przestrzeliny. 

2) O miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów uzyskanych w wyniku przestrzelin 

na tarczach. 

7. W przypadku uzyskania przez zawodników takiego samego wyniku  
w konkurencji (dotyczy to wyłącznie miejsc I - III), o miejscu w klasyfikacji decyduje: 
1) Liczba uzyskanych dziesiątek zwykłych i wewnętrznych. 
2) Jeżeli liczba uzyskanych dziesiątek zwykłych i wewnętrznych będzie taka sama, 

odbędzie się dogrywka po jednym strzale dla każdego. 
 

8. Klasyfikacja generalna. 
1) O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych we 

wszystkich konkurencjach wszystkich edycji zawodów. 
2) W przypadku uzyskania przez zawodników takiego samego wyniku w klasyfikacji 

generalnej (dotyczy to wyłącznie miejsc  I – III) odbędzie się dogrywka po jednym 
strzale z pistoletu centralnego zapłonu dla każdego do tarczy TS-2, odległość 25 m. 

 
VII. Opłaty 

1. Opłata startowa za udział w zawodach z własną bronią i amunicją - 40 zł za każdą 
konkurencję. Opłata łączna za wszystkie konkurencje 180,00 zł. 

2. Istnieje możliwość skorzystania z broni i amunicji obiektowej, opłaty według stawek 
strzelnicy. 
 

VIII. Nagrody 
1. Indywidualnie (w dniu zawodów) za każdą konkurencję:  

miejsca I - III: medale i dyplomy; miejsca IV – VI: dyplomy. 
2. Klasyfikacja generalna po zakończeniu ostatniej edycji zawodów Marynino Cup, 

przewidzianych na 2022 rok: 
1) Miejsca I - III: puchary, medale, nagrody rzeczowe.  
2) Miejsca IV – VI: dyplomy oraz prawo do 2 godzin bezpłatnych treningów na osiach 

statycznych 25 – 50 m. na strzelnicy Bellona w Maryninie. 
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IX. Zgłoszenia  

Zapisy i opłaty dokonywane będą wyłącznie w dniu zawodów do godz. 13:30. Organizator 

dopuszcza zapisy po godz. 13:30, jeżeli Sędzia Główny Zawodów wyrazi na to zgodę. 

Zakończenie strzelań i zawodów o godz. 15:00.  

W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza przedłużenie zawodów po godz. 

15:00, 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 15 minut od ogłoszenia wyników konkurencji.  

3. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Sędziemu Głównemu zawodów 

wyznaczonemu przez organizatora. 


