
 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

Mikołajkowych  

 

 

I. Organizator: 

– KS “EXPERT” Jaworzno 

– Zawody z obserwatorem zaliczają starty do przedłużenia licencji PZSS 

 

 II. Cel zawodów: 

 - popularyzacja strzelectwa sportowego, 

 - przygotowanie klubowiczów do zawodów regionalnych i ogólnopolskich, 

 - integracja strzelców. 

 

III. Uczestnictwo 

– w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający licencje PZSS 

– osoby posiadające patent strzelecki 

– członkowie klubów strzeleckich nie posiadający uprawnień pod opieką instruktora 

 

IV. Termin i miejsce zawodów 

- zawody odbywają się na Strzelnicy HUBERTECH w Jaworznie przy ul. Energetyków 2A, w 

dniu 04.12.2021r 

 

V. Konkurencje: 

• - Pistolet Bojowy 10 

• - Szalona Piętnastka 

• - Żwawa Dwudziestka 

• - Mistrz precyzji 50 

• - Snajper „100” Boczny Zapłon OPEN 

• - Snajper „100” Centralny Zapłon OPEN 

 

 

VI. Opis konkurencji 

 
1. Pistolet Bojowy 10 – pistolet centralnego zapłonu w kal. Od 7,62 do 12 mm. Przyrządy 
celownicze tylko mechaniczne. Kompensatory nie są dozwolone. Brak strzałów próbnych.  
10 strzałów ocenianych w jak najkrótszym czasie. Odległość – 15 m, do jednej tarczy TS- 
9 Francuz, postawa – stojąc oburącz lub z wolnej ręki. 

 

Procedura strzelania: broń rozładowana, z zamkiem zablokowanym w tylnym położeniu, leży 

na stoliku przed strzelcem na stanowisku razem z minimum dwoma załadowanymi 

magazynkami – ilość naboi w magazynkach dowolna. Sygnał startowy: dźwięk timera. Na  
sygnał startowy – strzelec chwyta broń, podpina magazynek, zwalnia zamek i prowadzi ogień 

do tarczy. W czasie przebiegu konkurencji nie wcześniej niż po oddaniu pierwszego strzału i 

nie później niż po oddaniu dziesiątego strzału wymagana jest zmiana magazynka. Punkty 

obliczane są na podstawie faktora czyli ilorazu ilości zdobytych punktów przez czas  
przebiegu. Iloraz podawany z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Jeżeli w tarczy będzie 

więcej niż 10 przestrzelin, do wyniku będzie zliczane 10 najgorszych przestrzelin. W czasie 

przebiegu zawodnikowi nie wolno się schylać po żaden przedmiot oraz opuszczać 

stanowiska. 



2. Szalona piętnastka – pistolet centralnego zapłonu w kal. Od 7,62 do 12 mm. Przyrządy 
celownicze tylko mechaniczne. Magazynki dowolnej pojemności, ale każdy załadowany 
nie więcej niż 15 nabojami. Kompensatory nie są dozwolone. Brak strzałów próbnych.  
Jak największa ilość zliczonych przestrzelin w punktowanym obszarze tarczy ze strzałów 
oddanych w ciągu 15 sekund. Odległość – 15 m, do jednej tarczy TS- 9 Francuz, postawa – 
stojąc oburącz lub z wolnej ręki. 

 

Procedura strzelania: na stoliku na stanowisku przed strzelcem leżą: rozładowana broń z 

zamkiem zablokowanym w tylnym położeniu oraz dowolna ilość załadowanych magazynków 

(ilość amunicji dowolna). Strzelec na komendę sędziego podpina magazynek, zwalnia zamek 

i przyjmuje postawę „gotów” (broń pod kątem 45˚ w kierunku kulochwytu) oczekując na  
sygnał startowy. Sygnał startowy: dźwięk timera. Sygnał końcowy: dźwięk timera. Po sygnale 

startowym strzelec oddaje jak największą ilość strzałów do tarczy. Jeśli potrzeba – dokonuje  
zmiany magazynków. Strzelanie kończy się na sygnał końcowy (lub komendę STOP). 
Wynik obliczany jest na podstawie sumy ilości przestrzelin mieszczących się w polu 
punktowanym tarczy. Za każdy strzał oddany po sygnale końcowym – od wyniku na 
tarczy odejmowana jest jedna najwyżej punktowana przestrzelina. Jeżeli zawodnik 
załaduje magazynek więcej niż 15 nabojami, odejmuje się mu po jednej najlepszej 
przestrzelinie za każdy nabój w magazynku ponad 15. 

 

 

3. ŻW20 (żwawa dwudziestka) – pistolet/rewolwer centralnego zapłonu w kal. Od 7,62 do 

12 mm. Przyrządy celownicze tylko mechaniczne. Kompensatory nie są dozwolone. Na 

stanowisku można używać lunet obserwacyjnych. Brak strzałów próbnych. 
20 ocenianych strzałów oddanych w ciągu 60 sekund. Odległość – 25 m, do dwóch tarcz: Psp 

(olimpijka 20/50) i NT23p (popiersie żołnierza), wiszących w konfiguracji poziomej (po 

lewej Psp, po prawej NT23p). Postawa – stojąc oburącz lub z wolnej ręki. 

 

Procedura strzelania: na stolikach na stanowiskach przed każdym ze strzelców leżą: 

rozładowana broń z zamkiem zablokowanym w tylnym położeniu oraz dowolna ilość 

załadowanych magazynków (ilość amunicji odpowiednia do oddania 20 strzałów). Strzelec 

na 

komendę sędziego podpina magazynek, zwalnia zamek i przyjmuje postawę „gotów” (broń 

pod kątem 45˚ w kierunku kulochwytu) oczekując na sygnał startowy. Sygnał startowy: 

dźwięk timera. Sygnał końcowy: dźwięk timera. Po sygnale startowym strzelec rozpoczyna i 

prowadzi strzelanie tak aby na lewej i prawej tarczy było po 10 przestrzelin. Jeśli potrzeba – 

dokonuje zmiany magazynków. Strzelanie kończy się na sygnał końcowy (lub komendę 

STOP).  
Wynik obliczany jest na podstawie sumy wartości przestrzelin z obu tarcz. W 

przypadku zdobycia jednakowej sumy punktów przez 2 lub więcej strzelców o 

rankingu decyduje lepszy wynik na lewej tarczy (Psp) a następnie ilość dziesiątek 

centralnych. Za każdy strzał oddany po sygnale końcowym – od wyniku 

odejmowana jest najlepsza przestrzelina z lewej tarczy. Jeżeli w danej tarczy będzie 

więcej niż 10 przestrzelin, do wyniku będzie zliczane 10 najgorszych przestrzelin z 

tej tarczy. 

 

 

4.Mistrz Precyzji 50 

Konkurencja polega na oddaniu 15 strzałów do tarczy TS2 na odległość 50m, w 

łącznym czasie 5 minut; punktowane będzie 10 najlepszych trafień. (w sumie 10 

trafień = maksymalnie 100 punktów) 

Procedura strzelania: na stolikach na stanowiskach przed każdym ze strzelców leżą: 



rozładowana broń z zamkiem zablokowanym w tylnym położeniu oraz dowolna ilość 

magazynków załadowana łącznie 15 nabojami. Po komendzie sędziego rozpoczynającą 

konkurencję, należy ostrzelać tarczę 15 strzałami w czasie 5 minut. Jeśli jest taka potrzeba, to 

można wymienić magazynek. 

 

5. Snajper 100 Boczny zapłon OPEN 

Wszystkie karabiny bocznego zapłonu w kal. 5,6 mm, dowolne przyrządy celownicze, 

dowolna postawa. 

Konkurencja polega na oddaniu 10 strzałów ocenianych oraz dowolną ilość do tarczy próbnej. 

Tarcza główna składa się z 6-ciu tarcz KDW. Górna lewa tarcza jest tarczą próbną pozostałe 

pięć tarcz oceniane do których do każdej oddaje się po dwa strzały na odległości 100m. W 

przypadku więcej przestrzelin niż 2  w jednej ocenianej tarczy zostają nałożone kary zgodnie 

z przepisami ISSF. 

 

6. Snajper 100 Centralny zapłon OPEN 

Wszystkie karabiny centralnego zapłonu w kal. Do 8 mm, dowolne przyrządy celownicze, 

dowolna postawa. 

Konkurencja polega na oddaniu 10 strzałów ocenianych oraz dowolną ilość do tarczy próbnej. 

Tarcza główna składa się z 6-ciu tarcz KDW. Górna lewa tarcza jest tarczą próbną pozostałe 

pięć tarcz oceniane do których do każdej oddaje się po dwa strzały na odległości 100m. W 

przypadku więcej przestrzelin niż 2  w jednej ocenianej tarczy zostają nałożone kary zgodnie 

z przepisami ISSF. 

 

VII. Startowe, broń i amunicja 

- opłata startowa w konkurencjach Pistoletowych wynosi 30 zł za start w jednej konkurencji, 

- opłata startowa w konkurencjach Karabinowych wynosi 30zł za start w jednej konkurencji, 

- członkowie reprezentujący KS” EXPERT”, mający opłacone składki członkowskie : 

- pistolet 25 zł 

- karabin 25 zł 

- broń i amunicja własna uczestników lub klubowa (dostępna na miejscu) 

 

VIII. Nagrody 

Zawodnicy którzy zdobyli najwyższe trzy lokaty w danej konkurencji uzyskują medal 

pamiątkowy (pod warunkiem otwarcia się klasy: minimum 5 zawodników). 

 

Zapraszamy 


