
 

 

REGULAMIN 
Turnieju strzeleckiego 

„10 strzałów dla Niepodległej” 

 

1. CEL ZAWODÓW 

- propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie powiatu Lubińskiego, 

- zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 

- doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich, 

- konsolidacja środowiska strzeleckiego 

 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. 

Ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin 

 

WSPÓŁORGANIZATOR 

Uczniowski Klub Sportowy Miedziani 

ul. Norwida 10, 59-300 Lubin 

 

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

12.11.2018r. 

Strzelnica RCS Lubin, ul Baczynowa 3 

Rejestracja zawodników w godzinach 14.00 – 18:00. 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW 

Strzelania odbywać się będą tylko z broni i amunicji organizatora. 

Strzelania będą odbywać się od godz. 14:00. 

Przewidywany czas zakończenia zawodów i rozdania nagród godz. 18:30. 

 

Rozgrywane konkurencje z podziałem na wiek: 

a) wiek od 6 do 12 lat 

- 10 strzałów ocenianych z karabinka pneumatycznego do tarczy karabinka pneumatycznego na 

dystansie 10 m 

- postawa: stojąca z podpórka lub bez, czas 10 minut. 

b) wiek od 12 do 16 lat 

- 10 strzałów ocenianych z karabinka bocznego zapłonu do tarczy karabinka sportowego na dystansie 

25 m 

- postawa: stojąca bez podpórki, czas 10 minut. 

c) wiek 16 + 

Karabinek centralnego zapłonu  – KCZ10 

- 10 strzałów ocenianych z karabinka centralnego zapłonu do tarczy TS2 na dystansie 25 m 

- postawa: stojąca bez podpórki, czas 10 minut. 

 

5. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą uczestniczyć: 



 

a) strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich 

b) osoby posiadające pozwolenie na broń palną 

c) osoby nie posiadające pozwolenia na broń 

d) wiek od 6 lat – osoby niepełnoletnie pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

 

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg Komendy 

występujące na linii ognia są następujące: 

- ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podłącza magazynek do broni i przeładowuje/ 

- START /można strzelać/ 

- STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/ 

- KONIEC STRZELANIA /odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska/ 

Oddanie strzału przed komendą START lub po komendzie STOP karane jest dyskwalifikacją. 

 

6. KLASYFIKACJA 

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej grupy wiekowej.  

W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje 

ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu 

decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji. 

 

7. NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom, a dla najlepszych w poszczególnych 

konkurencjach za miejsca I – III czekają nagrody. 

 

8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco, w dniu zawodów do godz. 14:00. 

Jeden zawodnik może wystartować tylko raz w całych zawodach. 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Koszty startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy zgodnie z cennikiem 

zawodów. 

 

10. SPRAWY RÓŻNE 

Organizator zapewnia broń i amunicję.  

Nieprzestrzeganie regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów będzie skutkować dyskwalifikacją 

zawodnika, bez prawa zwrotu opłaty startowej.  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu zawodów. 

Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia 

konkurencji. 

 

11. STARTOWE W ZAWODACH „10 strzałów dla Niepodległości”: 

a) karabinek pneumatyczny - start jest darmowy.  

b) karabinek bocznego zapłonu - 7 zł 

c) karabinek centralnego zapłonu - 20 zł 

 


