
 

 

 

Liga Zbrojowni 2017 

 

1. Terminarz 
Zawody wewnętrzne Stowarzyszenia Zbrojownia odbywają się cyklicznie. 

Terminarz zawodów: 

 24.06.2017 

 22.07.2017 

 23.09.2017 

 05.11.2017 

 25.11.2017 

Podane terminy dotyczą strzelnicy w Podstolicach. 

2. Konkurencje (24.06.2017) 

 Shoot off – pistolet bocznego zapłonu 

Eliminacje: 5 celów metalowych do ostrzelania na czas, 16 osób z najlepszym 

czasem przechodzi dalej do fazy pucharowej. Pojedynek trwa do 2 wygranych, 

zwycięzca pojedynku przechodzi dalej. Pojedynek wygrywa osoba która zestrzeli 

większą liczbę celów. W przypadku takiej samej liczby trafień decyduje szybkość 

położonych celów.  Po półfinałach następuje pojedynek o 1 i 3 miejsce. 

 Karabin bocznego zapłonu 50m 

15 strzałów – 5 próbnych, 10 ocenianych. Postawa stojąca, mechaniczne 

przyrządy celownicze.  



Na każdych zawodach będzie minimum jedna konkurencja dynamiczna oraz minimum 

jedna konkurencja statyczna. 

3. Punktacja 

W każdej konkurencji przyznawane są punkty za zdobyte miejsce. W ramach jednych 

zawodów przeprowadzone będą 2 konkurencje. Do zdobycia w ramach jednego dnia jest  

maksymalnie 200 punktów 

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

punkty 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Z zaplanowanych 10 osobo startów do ogólnej klasyfikacji będzie liczyć się 7 najlepszych 

wyników 

4. Wymagania  

Udział w zawodach dla osób należących do Stowarzyszenia Zbrojownia oraz zaproszonych 

przez organizatorów. Członkowie Stowarzyszenia muszą mieć opłaconą składkę roczną. 

Dla konkurencji dynamicznych centralnego zapłonu wymagany patent,  oraz umiejętność 

bezpiecznego posługiwania się bronią.  

Wymagane są własne ochronniki słuchu oraz okulary. W przypadku konkurencji 

dynamicznych z metalowymi celami reaktywnymi brak ochrony wzroku powoduje 

automatyczne wykluczenie zawodnika. 

5. Opłaty 

Wpisowe 20 zł od konkurencji płatne przelewem.  

Amunicja płatna na miejscu.  

Amunicja 0.22lr – 0,75 zł za sztukę.  

Minimalna ilość amunicji na obie konkurencje 20 sztuk 

Maksymalnie na obie konkurencje 145 sztuk. 

6. Nagrody 

 Pierwsze miejsce w Lidze Zbrojowni  

Darmowe przedłużenie członkostwa w klubie na kolejny rok oraz darmowe wpisowe 

na 5 konkurencji w ramach oficjalnych zawodów Zbrojowni w ramach PZSS w roku 

2018. 

Drugie miejsce w Lidze Zbrojowni 



Darmowe przedłużenie członkostwa w klubie na kolejny rok oraz darmowe wpisowe 

na 3 konkurencje w ramach oficjalnych zawodów Zbrojowni w ramach PZSS w roku 

2018 

Trzecie miejsce w Lidze Zbrojowni 

Darmowe przedłużenie członkostwa w klubie na kolejny rok. 

7. Rejestracja 

Rejestracja na zawody odbywa się za pomocą formularza: 

https://docs.google.com/forms/d/1riW7hHMdMQSxh8Q_CQ0BsZsuvd56wQutsKxwsbww

jLY 

 

8. Konto do wpłaty 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Nr konta: 25175000120000000037339318 

Tytuł przelewu: Nazwisko i Imię, Liga Zbrojowni 24.06.2017 

9. Kontakt 
Dominik Orliński  
tel. 601561697  

email: zawody@zbrojownia.org 
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