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          Z A T W I E R D Z A M 

Prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza 

         Granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

         
 

 

REGULAMIN  

III ZAWODÓW STRZELECKICH  

dla WETERANÓW o 

 

PUCHAR 

 PREZESA STOWARZYSZENIA 

WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA 

GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 
 

 

W związku, z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju 

zgodnie z wytycznymi MZ ilość zawodników nie może być wyższa niż 

150 osób. Na terenie strzelnicy będą dostępne środki dezynfekujące 

do rąk. Zawodnicy proszeni są o zachowanie dystansu zgodnie z 

obowiązującymi rygorami dot. bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

 

 
CEL ZAWODÓW 

 

Celem organizowanych zawodów jest integracja środowiska Weteranów,  

doskonalenie umiejętności strzeleckich i propagowanie zasady fair play we 

współzawodnictwie w sportach strzeleckich. 

 

 



ORGANIZATOR 

 

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP, oraz 

Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego. 

 

 

TERMIN I CZAS PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI 

 

26 września 2020 r. w godz. 10.00 – 15.00 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych zawodów uzyskać można u  

st.asp. w st. spocz. Andrzeja Idzikowskiego tel. 509 – 931 - 885 

 

MIEJSCE ZAWODÓW 

 

Strzelnica Zespołu Szkół 

w Wieliszewie 

Liceum Ogólnokształcące 

w Komornicy 

Nasielska 7, 05-140 Serock 

 

                            SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW        

 

Obsługę sędziowską zapewni PSKBPISS. 

Protesty będą przyjmowane na stanowisku strzeleckim wyznaczonym dla uczestnika 

strzelania. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy Polskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego. 

 

KIEROWNIK STRZELANIA 

 

Sędzia PSKBPISS . 

 

BROŃ I AMUNICJA 

 

Zawodnicy zgłoszeni do udziału stawiają się w wyznaczonym dniu na godzinę przed 

rozpoczęciem Zawodów. Organizator zapewni broń i amunicję dla zawodników nie 

posiadających własnej broni. Broń własna uczestników dopuszczona do zawodów to: pistolet 

centralnego zapłonu w kalibrze 9 mm. Amunicję można będzie kupić na miejscu – koszt 30 

PLN za dwie konkurencje strzeleckie. 

 

KONKURENCJE  

 

Strzelanie nr 1 / pistolet / 

 

Cel:   Tarcza Ts-2   



Odległość:  25 metrów 

Ilość amunicji: 3szt. (strzały próbne) 10 szt. ( strzały oceniane). 

Czas:   1 minuta strzały próbne, 5 minut strzały oceniane. 

Punktacja :  zgodna z pierścieniami na tarczy 

 

 
 

Sposób przeprowadzania strzelania: Po wyjściu na linię ognia prowadzący wydaje 

komendę "Przygotuj się do strzelania!" i strzelający dołącza magazynek do chwytu 

broni z załadowanymi 3 sztukami nabojów. Po podniesieniu ręki do góry strzelający 

daje znać że jest "Gotów". Na komendę prowadzącego "Ognia!" strzelający rozpoczyna 

strzelanie z linii ognia na odległości 25m oddając 3 strzały próbne do tarczy nr TS-2, Po 

oddaniu strzałów strzelający oczekuje na komendę "Przerwij OGIEŃ !- Rozładuj do 

przejrzenia broń!", która nastąpi po upływie 1 minuty od rozpoczęcia strzelania. Po 

zakończeniu strzelania na komendę prowadzącego "Do tarcz marsz!" strzelający udaje 

się z prowadzącym do tarcz. 

 Przy tarczach nastąpi zaznaczenie/zaklejenie przestrzelin po strzałach próbnych. 

Procedura oddania 10 strzałów ocenianych w czasie 5 minut jest taka sama.   

Dopuszcza się korzystanie z lunet obserwacyjnych. 

 

Strzelanie nr 2 / Pistolet szybki/ 

 

Cel:   Tarcza Ts-9  

Odległość:  25 metrów 

Ilość amunicji: 3szt. (strzały próbne) 10 szt. ( strzały oceniane). 

Czas:   1 minuta strzały próbne,  

1 minuta strzały oceniane. 

Obowiązkowa wymiana magazynka w trakcie 

strzelania ocenianego na magazynek z którego 

zostanie oddany min. 1 strzał. 

Punktacja : - pole prostokąta 10 punktów,  

- reszta sylwetki 5 punktów. 

 



 
  

      Sposób przeprowadzania strzelania: Po wyjściu na linię ognia prowadzący wydaje 

komendę "Przygotuj się do strzelania!" i strzelający dołącza magazynek do pistoletu z 

załadowanymi 3 sztukami nabojów. Poprzez uniesienie ręki do góry strzelający daje 

znać że jest "Gotów". Na komendę prowadzącego "Ognia!" strzelający rozpoczyna 

strzelanie z linii ognia na odległości 25m oddając 3 strzały próbne do tarczy nr TS-9 w 

czasie 1 minuty. Po oddaniu strzałów próbnych strzelający oczekuje na komendę 

"Przerwij OGIEŃ!- Rozładuj do przejrzenia broń!", która nastąpi po upływie 1 minuty 

od rozpoczęcia strzelania. Po zakończeniu strzelania na komendę prowadzącego "Do 

tarcz marsz!" strzelający udaje się z prowadzącym do tarcz. 

Procedura oddania 10 strzałów ocenianych w czasie 1 minuty jest taka sama.   

W trakcie strzelania ocenianego obowiązkowa wymiana magazynka na magazynek z 

którego zostanie oddany min. 1 strzał. Wymiana magazynka na pusty skutkować będzie 

odjęciem najlepszej przestrzeliny na tarczy zawodnika. 

Dopuszcza się korzystanie z lunet obserwacyjnych. 

 

Jeżeli w/w reguły nie wyłonią zwycięzcy decydująca będzie wyższa ilość punktów 

uzyskanych w strzelaniu nr 1 dokładnym, lub dalej 10 centralnych w tarczy TS-2. 

 

 

Do obowiązków strzelających należy 

 

 bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

 wykonywać polecenia i komendy prowadzącego strzelanie 

 kierować broń jedynie w kierunku kulochwytu 

 pokwitować odbiór amunicji 

 rozpocząć strzelanie na komendę określona przez prowadzącego 

strzelanie 

 po zakończeniu strzelania okazać broń do przejrzenia i oddać strzał 

kontrolny w kierunku kulochwytu 

 samodzielnie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa rozpoznać zacięcia 

broni i usunąć je samodzielnie 

 zgłosić zacięcie broni tylko w przepadku braku umiejętności jego 

rozpoznania i techniki usunięcia  

-         po komendzie „przerwij ogień” : natychmiast przerwij strzelanie, zdjąć 

palec z języka spustowego, zabezpieczyć broń jeśli konstrukcja to umożliwia, 

przyjąć postawę bezpieczną 

 

Prowadzący strzelanie bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie 

przepisów PZSS, oraz przepisów bezpieczeństwa. 

 



NAGRODY  
Za zajęcie miejsc I,II i III  w poszczególnych konkurencjach strzeleckich  zawodnicy 

otrzymają puchary ufundowane przez Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza 

Granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Nagrodę w kategorii najlepszy strzelec, weteran – poszkodowany ufunduje Dyrektor Centrum 

Weterana Działań Poza Granicami Państwa. 

 

Nagrodę specjalną dla najlepszego strzelca – kobiety ufunduje „Pulko”, weteran 

poszkodowany – funkcjonariusz, członek Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Nagrody niespodzianki przygotuje Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa  

 

 

 

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW 

 

Zamknięcie zawodów nastąpi przez kierownika zawodów po zakończeniu strzelania przez 

wszystkich zgłoszonych uczestników, a szczegółowe wyniki zawodów zostaną wywieszone 

na tablicach ogłoszeniowych. 

 

Ze strzeleckim pozdrowieniem 

st.asp. w st. spocz.  Andrzej Idzikowski 

 

 


