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Zawody strzeleckie z okazji Święta Orła 

Białego 
 

Organizator: 

Stowarzyszenie Zbrojownia 

Malinowa 16 

61-160 Czapury 

http://zbrojownia.org/ 

 

Termin i miejsce: 

30.04.2017r. godzina 9:00  

Strzelnica Myśliwska w Podstolicach k/Wrześni 

 

Cel zawodów: 

podnoszenie umiejętności strzeleckich, 

popularyzacja sportów strzeleckich, 

integracja środowisk strzeleckich. 

 

Warunki uczestnictwa: 

Zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS we właściwym zakresie. 
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Konkurencje: Przewiduje się przeprowadzenie 4 konkurencji: 

1. Pistolet centralnego zapłonu - odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów 

ocenianych, strzelanie oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 3 

minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych 5 minut). Cel – Tarcza (TS-4) do konkurencji 

pistolet sportowy (część dokładna) 

2. Karabin centralnego zapłonu - odległość  50m, 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych, 

dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne otwarte i zamknięte, postawa stojąc, czas na 

oddanie strzałów 10 minut. Cel – Tarcza (TS-4) do konkurencji pistolet sportowy (część 

dokładna) 

3. Strzelba TRAP 10 - Broń z lufami gładkimi której kaliber nie przekracza 12, odległość 

dolotu  rzutków  zgodnie  z  przepisami  ISSF  dla konkurencji  TRAP, naboje  zgodne  z 

przepisami  technicznymi  ISSF  dla  konkurencji  TRAP,  rzutek  prawidłowych  10 ( 10 

pojedynczych ), czas: po sygnale START wydanym przez sędziego zawodnik musi w  czasie 

10  sekund  przyjąć  postawę  strzelecką,  załadować  broń  i  dać  sygnał  do wyrzucenia 

rzutka, do każdego pojedynczego rzutka można oddać dwa strzały 

4. 2 GUN -  16 celów  do ostrzelania ( 14 metalowych i 2 tarcze IPSC). 

Pistolet .22lr 

Cel nr 1 i  2  tarcza IPSC po- 2 strzały w każdą tarczę, 

Cel nr 3 pozycja wymuszona zza zasłony, 

Cel nr 4 pozycja klęcząc zza zasłony, 

Cel nr 5 pozycja stojąc, 

Cel nr 6 pozycja wymuszona stojąc zza zasłony,  

Po ostrzelaniu celu nr 6 następuje odłożenie broni oraz przemieszczenie 

Po odłożeniu broni należy przenieść obciążnik z punktu A do B i z powrotem do A, następnie 

pobrać strzelbę i ostrzelać 10 celów metalowych.  

Strzelba pump – action 12/70 

Cel nr 1,2   pozycja stojąca 

Cel nr 3 i 4 pozycja klęcząc zza zasłony 

Cal nr 5 pozycja wymuszona 

Po ostrzelaniu celu nr 5 następuje przemieszczenie do kolejnej zasłony 

Cel nr 6 i 7 pozycja stojąca 

Cel nr 8 i 9 pozycja stojąca zza zasłony 

Cel nr 10 pozycja wymuszona 

Za każdy nie trafiony cel metalowy  +5 sekund do czasu przebiegu. 

Za każdy strzał w tarcze poza polem ocenianym + 5 sekund  

Za ostrzelaniu celu oznaczonego jako” no shoot” + 10 sekund do czasu przebiegu 

Zawodnik ma za zadanie wykonać 2 przejścia toru a końcowym wynikiem jest suma czasów 

poszczególnych przejść 
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Broń i amunicja 

Organizator zawodów jest w posiadaniu broni w kalibrach: 

PCZ - 9x19mm Para 

2GUN .22lr 

KCZ. 223Rem 

2GUN/TRAP 12/70  

Organizator zapewniania broń po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu kosztów amunicji. 

 

Klasyfikacja  

Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji. Przewidziane dyplomy dla 

zwycięzców. 

 

Koszty uczestnictwa w zawodach: 

Rejestracja i wpłaty do 22.04 

KCZ PCZ Trap 2GUN 

30zł 30zł 30zł 40zł 

Rejestracja i wpłaty od 22.04 do 28.04 

40zł 40zł 40zł 50zł 

Rejestracja w dniu zawodów 30.04 

45 45 45 55 

 

Dodatkowa opłata w przypadku korzystania z amunicji i broni organizatora: 

KCZ – 30zł 

PCZ – 25zł 

Trap – 30zł 

2Gun – 50zł 

W tytule przelewu proszę o wpisanie: [Nazwisko, Imię] zawody kwiecień 

Rejestracji proszę dokonywać korzystając z formularza : 

https://docs.google.com/forms/d/1w77KLWvLZrrWBBPI6KfSQPlbUQfFRIZhcIUqatL0w6E/vie

wform?edit_requested=true 

 

Harmonogram zawodów: 

8:30 – rejestracja zawodników 

9:00 – otwarcie zawodów 

9:00 – 16:00 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich 

16:10 – wręczenie wyróżnień i zakończenie zawodów 

 

 

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od panujących warunków pogodowych.  

Organizator zapewnia sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji zawodników w 

poszczególnych konkurencjach w związku z ograniczoną ilością miejsc startowych. 

 

Postanowienia końcowe 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem w oparciu o przepisy PZSS i ISSF 

https://docs.google.com/forms/d/1w77KLWvLZrrWBBPI6KfSQPlbUQfFRIZhcIUqatL0w6E/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1w77KLWvLZrrWBBPI6KfSQPlbUQfFRIZhcIUqatL0w6E/viewform?edit_requested=true
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Dojazd 

Jadąc od Poznania drogą 92, trzeba skręcić w lewo w las na pierwszych światłach za niebieską halą ze 

szklarniami holenderskimi. 

Można również dojechać na stację kolejową Podstolice pociągiem z Poznania i dojść pieszo (ok. 1,5 

km na północ). 

Mapka: https://goo.gl/maps/7MLZ7SmXUgo 

Współrzędne GPS: Szerokość geograficzna: 52.349523 | Długość geograficzna: 17.485557 
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