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 Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiśla i Pogezanii  
Zimowe Zawody Strzeleckie w strzelaniu na dystIansie 300 m 

Runda II i III 
19.07.2020 r., Obuchowo 

Regulamin 
 

1. CEL ZAWODÓW  
• Zacieśnianie koleżeńskich więzi w środowisku członków Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego i 

Kolekcjonerskiego „OBUCHOWO” w Nowym Dworze k/ Morąga oraz członków Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego.  

• Popularyzowanie w społeczeństwie sportu strzeleckiego. 
• Wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach. 
• Rywalizacja w punktacji rankingu strzelców w strzelaniu na odległość 300 m w Uczniowskim 

Klubie Strzeleckim i Kolekcjonerskim „OBUCHOWO” w Nowym Dworze.  
 
2. . ORGANIZATOR ZAWODÓW 

• Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Strzelecki i Kolekcjonerski „OBUCHOWO” w 
Nowym Dworze k/ Morąga wspólnie z Warmińsko-Mazurską Organizacją Wojewódzka LOK. w 
Olsztynie. Adres: 14-300 Morąg, Nowy Dwór 2A.(OBUCHOWO). 

• Strona internetowa Klubu: www.strzelnicaobuchowo.pl. Kierownik zawodów: Stanisław 
Stapurewicz – tel. 500 287 082; e-mail: stanislawstap@wp.pl. 

 
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Zawody odbędą się w dniu 19.07.2020 r. (niedziela) na strzelnicy „OBUCHOWO”. Mapa dojazdu 
znajduje się na stronie internetowej Klubu.  

 
4. PROGRAM ZAWODÓW: 
Rozgrywane konkurencje na zawodach i warunki  strzelania: 

• Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu z optyką – Kcz_20:  
- odległość strzelania: 300 m; 
- cel:  2  tarcze  (arkusz tarczy 530 mm x 530 mm), jedna próbna kolorowa, druga oceniana -: 
- postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;  
- ilość strzałów: seria próbna – ilość strzałów nieograniczona (czas do 5 min.); bez przerwy 

seria oceniana - 20 strzałów (czas 20 min); 
- ocena wyników: suma punktów uzyskanych w strzelaniu do tarczy ocenianej. 

• Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu z otwartymi lub zamkniętymi przyrządami 
celowniczymi – Kcz_20: 
- odległość strzelania:  300 m; 
- cel: tarcza TS-3 (arkusz tarczy: 1300 mm x 1300 mm z pierścieniami); 
- postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych  ze sobą podpórek;  
- ilość strzałów: seria oceniana - 25 strzałów (czas 20 min) do 1 tarczy; 
- ocena wyników: suma punktów 20 najlepszych strzałów uzyskanych w strzelaniu. 

• Strzelanie z pistoletu bocznego zapłonu – Psp_20: 
- odległość strzelania:  25 m; 
- cel: tarcza PS 2; 
- postawa: stojąca z jednej lub obu rąk;  
- ilość strzałów: seria próbna 5 strzałów (czas 5 min), seria oceniana - 20 strzałów (czas 20 

min) do 1 tarczy; 
ocena wyników: suma punktów 20 strzałów uzyskanych w strzelaniu. 

• CSS 2GUNS na czas.   
- odległość strzelania: od 14 do 50 m; 
- cel: 13 tarcz IDPA i  7 tarcz no-shoot; 
- postawa: stojąca, klęcząca, leżąca zza przesłony;  
- ilość strzałów: 10 strzałów z karabinka centralnego zapłonu i 20 strzałów z pistoletu; przed 

startem karabinek jest rozładowany, na stoliku znajdują się 2 magazynki załadowane 6 i 4 
nabojami; pistolet znajduje się w kaburze rozładowany, 2 magazynki załadowane po10 naboi 
każdy, znajdują się ładownicach; po sygnale START ładujemy karabinek podpinając 
magazynek z 4 nabojami ostrzeliwujemy cele dubletami z prawej strony, po odstrzelaniu 
pierwszych dwóch celów zmieniamy  magazynek i zaczynamy ostrzeliwać cel w odległości 
50 m z trzech postaw, stojąc, klęcząc i leżąc, po odstrzelaniu z karabinka odkładamy go na 
stolik; przemieszczamy się do pierwszej przesłony, za którą ładujemy pistolet podpinając 
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magazynek i przeładowujemy go, po wyjściu zza przesłony ostrzeliwujemy dostępne cele 
dubletami, następnie przemieszczamy się do następnej przeszkody i powtarzamy czynności 
do ostatniego celu; 
 
ocena wyników:  łączny czas wykonania przebiegu po uwzględnieniu kar czasowych: pole 
C +2s, D +5s, MISS +10 s, NO-SCOOT +10 s, mała kara proceduralna +5 s, brak trafienia 
MISS + mała kara proceduralna 15 s. 
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Harmonogram: 
• przyjazd zawodników, zapisy  od 9.00 
• odprawa techniczna   9.30 
• uroczyste rozpoczęcie zawodów 9.45 
• rozpoczęcie konkurencji  10.00 
• zakończenie zawodów   15.00 

 
5. UCZESTNICTWO: 

• W zawodach uczestniczą zawodnicy indywidualni posiadający licencję zawodniczą PZSS.  
• Poza konkursem mogą startować osoby nie posiadające licencji zawodniczej PZSS. 

 
6. KLASYFIKACJA: 

• Indywidualna w 4 konkurencjach. 
 
 
7. NAGRODY: 

• Indywidualne 
- dyplomy okolicznościowe w każdej konkurencji za miejsca I – VI; 
- medale lub statuetki okolicznościowe w każdej konkurencji za miejsca I-III (złoty, srebrny i 

brązowy); 
- puchar dla najlepszego zawodnika; 
- puchary za I miejsce w konkurencji w czterech rundach 2020 r (karabin 300 m). 

 
8. ZGŁOSZENIA: 

• Zgłoszenia zawodników prosimy kierować do: Stanisława Stapurewicza – e-mail: 
stanislawstap@wp.pl, tel. 500 287 082, Andrzeja Zuby, tel. 661 556 673; w nieprzekraczalnym 
terminie do 17.07.2020 r. 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA: 

•  Wpisowe: 50,00 zł – od konkurencji karabinowych na 300 m i 2GUNS - 30 zł od pistoletowej. 
• Zakwaterowanie we własnym zakresie. 
• W czasie zawodów obiad cateringowy zapewnia organizator.  

 

10. SPRAWY RÓŻNE 

• Istnieje możliwość strzelania z broni klubowej. Amunicję zabezpieczy organizator - „za 
odpłatnością”. 

• Zawody ujęte są w Kalendarzu imprez WMZSS na rok 2020. 
 

             

  

 


