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Regulamin – Zaproszenie 

NOWOROCZNY TURNIEJ STRZELECKI 

Rybnik 2016 

 

1. Organizator : Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku.   
2. Uczestnictwo:  W turnieju biorą udział osoby posiadającą aktualna licencję PZSS. 
Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nieposiadających broni, 
organizator zapewnia broń i amunicję odpłatnie.   
3. Termin i miejsce zawodów: Zawody odbędą się 09.01.2015 na strzelnicy 
„Paruszowiec” w Rybniku od godziny 09.00. Rejestracja i wydawanie metryczek od 
godziny 08.30. 
4. Konkurencje: 
Stanowisko nr 1 – Pistolet Centralnego Zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze,  

- 6 celów wywrotnych (2 średnie i 4 małe) ustawionych w odległości 10-20m oraz 
 4 (2x2) duże cele wywrotne, ustawione parami w odległości 15-20m. 

- ilość strzałów – 10  
- strzelanie zza zasłony 
- ocena: po 10 punktów z trafienie dużych celów wywrotnych, 5 punktów za 

 trafienie pozostałych , maksymalnie 70 punktów. 
Stanowisko nr 2 – Karabin Centralnego Zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze,  

- 2 cele reaktywne (gongi), rozstawione po obu stronach kulochwytu (szerokość 
 ok. 25m.), odległość do celów 75 metrów. 

- ilość strzałów – 10 
- strzelanie zza zasłony VTAC 9 HOLE, 
- ocena: po 5 punktów za trafienie, maksymalnie 50 punktów, 

Stanowisko nr 3 – Strzelba gładkolufowa typu pump action, mechaniczne przyrządy 
celownicze, odległość do celów ok. 10 metrów. 

- cel stanowi 5 krążków zamontowanych na końcach pięcioramiennej gwiazdy 
 tzw. Gwiazda Teksasu, 

- ilość strzałów – 5, 
- ocena: po 10 punktów za trafienie, maksymalnie 50 punktów, 

Wszystkie strzały obowiązkowe.  
Pomiar czasu kończy się wraz z ostatnim strzałem. 
 
 
5. Przebieg konkurencji:  
Zawodnik przychodzi na stanowisko z bronią rozładowaną, ze wskaźnikami 
bezpieczeństwa w komorze, z załadowanymi magazynkami (oprócz strzelby). 
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-Pistolet na stanowisku nr 1 leży na stole, rozładowany, zamek spuszczony, magazynek 
obok, 10 naboi w magazynku. Na sygnał START uruchamiany jest timer, a zawodnik 
podnosi broń ze stanowiska, podpina magazynek i przeładowuje. 
Zawodnik oddaje 6 strzałów oburącz z postawy stojąc, do 6 małych i średnich celów 
wywrotnych.  Następnie przechodzi na jedną stronę zasłony i oddaje 2 strzały z jednej 
ręki, zza zasłony, do 2 dużych celów  wywrotnych. Następnie przechodzi na drugą stronę 
zasłony, zmiana ręki i oddanie 2 strzałów z drugiej  ręki do 2 dużych celów wywrotnych.  
Po skończeniu strzelania zawodnik odpina magazynek, sprawdza komorę nabojową,  
pistolet z odciągniętym zamkiem i wskaźnikiem włożonym do komory nabojowej odkłada 
na stół. 
Zawodnik przemieszcza się na stanowisko nr. 2. 
- Karabin na stanowisku nr 2,rozładowany, zamek spuszczony, magazynek obok, 10 
naboi w magazynku. Zawodnik podnosi broń ze stanowiska, podpina magazynek i 
przeładowuje. Oddaje 5 strzałów do lewego celu przez otwór nr 1, lufa karabinka może 
być przełożona przez otwór, a karabinek podparty. Następnie zmienia pozycję i oddaje 5 
strzałów do prawego celu przez otwór nr 2, lufa karabinka może być przełożona przez 
otwór, a karabinek podparty. Następnie odpina magazynek, sprawdza komorę nabojową, 
oddaje strzał kontrolny do wału i odkłada karabin lub sprawdza komorę nabojową i 
odkłada karabin o ile zamek zostaje w tylnym położeniu. 
Zawodnik przemieszcza się na stanowisko nr. 3 
- Strzelba na stanowisku nr 3 leży na stole, 5 naboi obok. Zawodnik ładuje strzelbę 5oma 
nabojami i oddaje kolejno strzały do krążków zamocowanych na przyrządzie . Po oddaniu 
ostatniego strzału timer zostaje zatrzymany .  
Po zakończeniu strzelania zawodnik odkłada broń z pustym magazynkiem oraz 
wskaźnikiem w komorze nabojowej. 
UWAGA: Podczas zmiany stron i postaw broń musi być skierowana w kierunku wału. 
Skierowanie lufy w innym kierunku (np. pionowo w górę lub pionowo w dół) – może 
skutkować wyzerowaniem wyniku ze stanowiska lub dyskwalifikacją. 
 
6. Klasyfikacja: O zajętym miejscu decyduje FACTOR czyli sumę punktów dzielimy 
przez uzyskany czas. 
7. Nagrody: 

- Miejsca 1 – 3 medale i dyplomy, 
- Miejsca 1 – 6 dyplomy. 

8. Organizacja:  
Startowe w zawodach wynosi 40 zł. 
Odpłatność za użyczenie  amunicji wynosi: 45 zł. 

 
Na strzelnicy obowiązują ustalenia regulaminu strzelnicy ujęte w decyzji na użytkowanie 
wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 stycznia 2002 r. 
 
Zawodnicy mają obowiązek stosowania ochronników wzroku i słuchu. 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie. 


