
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 
RATUNKOWYCH 

 
 

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 18.12.2021r 
 
V. Konkurencje: 

• - Pistolet Mistrz Precyzji 50 
• - Pistolet Duży Kaliber PDK 10 
• - Pistolet Sportowy PSP 10 
• - Pistolet Mały Kaliber PMK 10 
• - Snajper „100” Boczny Zapłon 
• - Snajper „100” Centralny Zapłon 
• - Strzelba Standard 
• - Strzelba Standard Manual 

 
VI. Opis konkurencji 
 
1. Mistrz Precyzji 50- pistolet/ rewolwer centralnego zapłonu w kal. od 7,62 do 9,65mm. 
Konkurencja polega na oddaniu 15 strzałów do tarczy TS2 na odległość 
50m, w łącznym czasie 10 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. 
 



 
2. Pdk 1 0 – pistolet/ rewolwer centralnego zapłonu w kal. od 7,62 do 9,65mm, 3 strzały 
próbne w czasie 3 minut, 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut, odległość - 25 m, 
do jednej tarczy TS- 2/PSP, postawa – stojąc oburącz lu z wolnej ręki. 
3. Psp 1 0 – pistolet/ rewolwer sportowy boczny zapłon kal. 22LR, 3 strzały próbne w 
czasie 3 minut, 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut, odległość - 25 m, do jednej 
tarczy TS- 2/PSP, postawa – stojąc z wolnej ręki. 
4. Pmk 1 0 – pistolet/ rewolwer sportowy boczny zapłon kal. 22LR, 3 strzały próbne w 
czasie 3 minut, 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut, odległość - 25 m, do jednej 
tarczy TS- 2/PSP, postawa – stojąc oburącz lub z wolnej ręki. 
5. Konkurencja „Snajper 100” Boczny zapłon 

• Broń: karabin bocznego zapłonu w kalibrze 22LR. Broń może być wyposażona w hamulec 
wylotowy (hamulec odrzutu). 

• Przyrządy celownicze dowolne. 

• Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych 
ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnogu i tylnej w formie worka. 

Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu  
i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzy-
stanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). 

Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione 
jest strzelanie techniką 'free recoil'. 

Procedura strzelania: 

• Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej ko-
mendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ'); 

• Na stanowisku strzeleckim może znajdować się wyłącznie odliczona ilość amunicji wyno-
sząca 10 sztuk. 

• Konkurencja polega na oddaniu 10 strzałów do 5 tarcz TS-1 „Sniper100” (biały środek 
tarczy) na dystansie 100m. 

• Zawodnicy oddają po 2 strzały do każdej z tarcz. 

• Czas konkurencji 10 minut, liczony jest od momentu wydania przez sędziego komendy: 
'ŁADUJ, START'; 

• Konkurencja rozgrywana jest bez strzałów próbnych. 

• W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu 
poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie; 

• Sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu inne-
go naboju zamiast niewypału; 

• Naboje do magazynka wolno ładować wyłącznie po komendzie 'ŁADUJ, START'; 

• Po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej roz-
ładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczają-
cego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwier-
dzonym przez niego stosowną komendą „MOŻNA SCHOWAĆ BROŃ”. 

 



Klasyfikacja 

• Klasyfikacja zawodników odbywa się w oparciu o sumę uzyskanych punktów na tarczach 

• Jeżeli którakolwiek tarcza zostanie ostrzelana przez zawodnika większą ilością strzałów niż 
przewiduje opis konkurencji, zawodnik zostanie ukarany odjęciem najlepszej (szych) prze-
strzelin z nieprawidłowo ostrzelanych tarcz. 

• W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decyduje ilość centralnych 10-tek; 

• Przy takiej samej ilości punktów i takiej samej ilości centralnych 10-tek decyduje skupie-
nie, stanowiące średnicę najmniejszego okręgu opisującego centra przestrzelin w najlep-
szej tarczy, wyrażone w MOA (minutach kątowych, 1 MOA = 29,1 mm na 100m, mierzone 
po zewnętrznych krawędziach przestrzelin, pomniejszona o kaliber używany przez strzel-
ca); 

 
 
6. Konkurencja „Snajper 100” Standard Centralny zapłon 

• Broń: karabin centralnego zapłonu w kalibrze .223 Rem lub .308 Win. 

• Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu). 

• Przyrządy celownicze dowolne. 

• Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych 
ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnogu i tylnej w formie worka. 

Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu  
i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzy-
stanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). 

Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione 
jest strzelanie techniką 'free recoil'. 

Procedura strzelania: 

• Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej ko-
mendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ'); 

• Na stanowisku strzeleckim może znajdować się wyłącznie odliczona ilość amunicji wyno-
sząca 10 sztuk. 

• Konkurencja polega na oddaniu 10 strzałów do 5 tarcz TS-1 „Sniper100” (biały środek 
tarczy) na dystansie 100m. 

• Zawodnicy oddają po 2 strzały do każdej z tarcz. 

• Czas konkurencji 10 minut, liczony jest od momentu wydania przez sędziego komendy: 
'ŁADUJ, START'; 

• Konkurencja rozgrywana jest bez strzałów próbnych. 

• W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu 
poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie; 

• Sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu inne-
go naboju zamiast niewypału; 

• Naboje do magazynka wolno ładować wyłącznie po komendzie 'ŁADUJ, START'; 



• Po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej roz-
ładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczają-
cego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwier-
dzonym przez niego stosowną komendą „MOŻNA SCHOWAĆ BROŃ”. 

Klasyfikacja 

• Klasyfikacja zawodników odbywa się w oparciu o sumę uzyskanych punktów na tarczach 

• Jeżeli którakolwiek tarcza zostanie ostrzelana przez zawodnika większą ilością strzałów niż 
przewiduje opis konkurencji, zawodnik zostanie ukarany odjęciem najlepszej (szych) prze-
strzelin z nieprawidłowo ostrzelanych tarcz. 

• W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decyduje ilość centralnych 10-tek; 

• Przy takiej samej ilości punktów i takiej samej ilości centralnych 10-tek decyduje skupie-
nie, stanowiące średnicę najmniejszego okręgu opisującego centra przestrzelin w najlep-
szej tarczy, wyrażone w MOA (minutach kątowych, 1 MOA = 29,1 mm na 100m, mierzone 
po zewnętrznych krawędziach przestrzelin, pomniejszona o kaliber używany przez strzel-
ca); 

7. Strzelba bojowa Standard 
     Odległość: 25 metrów 
     Amunicja: amunicja kulowa do broni gładkolufowej typu Breneka - Slug 
     Procedura strzelania: 10 strzałów do tarczy TS9 (Francuz) 
Procedura strzelania: na stolikach na stanowiskach przed każdym ze strzelców 
leżą: 
rozładowana broń z zamkiem zablokowanym w tylnym położeniu oraz 10 naboji. Po 
komendzie sędziego rozpoczynającą konkurencję, należy załadować broń 10 sztukami naboi i 
ostrzelać tarczę 10 strzałami w czasie 10 minut 
 
8. Strzelba bojowa Standard Manual 
     Odległość: 25 metrów 
     Amunicja: amunicja kulowa do broni gładkolufowej typu Breneka - Slug 
     Procedura strzelania: 5 strzałów do tarczy TS9 (Francuz) 
Procedura strzelania: na stolikach na stanowiskach przed każdym ze strzelców 
leżą: 
rozładowana broń z zamkiem zablokowanym w tylnym położeniu oraz 10 naboi. Po 
komendzie sędziego rozpoczynającą konkurencję, należy załadować broń 10 sztukami naboi i 
ostrzelać tarczę 10 strzałami w czasie 10 minut 
 
VII. Startowe, broń i amunicja 
 - opłata startowa w konkurencjach Pistoletowych wynosi 30 zł za start w jednej konkurencji, 
 - opłata startowa w konkurencjach Karabinowych wynosi 40 zł za start w jednej konkurencji, 
 - broń i amunicja własna uczestników lub klubowa (dostępna na miejscu) 
VIII. Nagrody 
Zawodnicy, którzy zdobyli najwyższe trzy lokaty w danej konkurencji uzyskują pamiątkowe 
dyplomy – do odbioru podczas kolejnych zawodów. 
 

Zapraszamy 


