
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN 
 

Otwartych Zawodów Historycznych „Bitwa w Podziemiach” 
 

Organizator  
Stowarzyszenie Zbrojownia  
os. Poziomkowe 1/8  
62-002 Suchy Las  
www.zbrojownia.org 

 

Termin i miejsce  
16.08.2020r. od godz. 9:00  
Strzelnica „Magnum” ul. Witosa 45 (wjazd od ul. Dojazd), Poznań 

 

Cel zawodów  
podnoszenie umiejętności strzeleckich,  
popularyzacja sportów strzeleckich,  
integracja środowisk strzeleckich. 

 

Warunki uczestnictwa  
Zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS we właściwym zakresie. 

 

Kierownictwo Zawodów  
Kierownik: Rafał Kotwicki, wiceprezes Stowarzyszenia Zbrojownia  
Sędzia Główny: Magdalena Stachowska, sędzia PZSS klasy II  



Konkurencje 
 
Przewiduje się przeprowadzenie 4 konkurencji. Udział we wszystkich konkurencjach obowiązkowy w 
kolejności toru : Karabin historyczny centralnego zapłonu 50m, Pistolet historyczny centralnego 
zapłonu 25m, Pistolet historyczny centralnego zapłonu z kolbą 25m, Strzelba historyczna. 

 

Spis konkurencji 
 
1. Pistolet historyczny centralnego zapłonu - odległość 25m, 13 strzałów – Oceniane 10 najlepszych, 

dozwolona wyłącznie broń historyczna wytworzona do 1956 r., postawa stojąca oburącz, dozwolone 

przyrządy celownicze mechaniczne otwarte i zamknięte, czas na oddanie strzałów 5 minut. Cel – 

Tarcza (NT 23p) Popiersie żołnierza, zabronione używanie wszelkich przyrządów obserwacyjnych 

takich jak lunety, lornetki. 
 
2. Pistolet historyczny centralnego zapłonu z kolbą – odległość 25m, 13 strzałów – Ocenianie 10 

najlepszych, dozwolona wyłącznie broń historyczna wytworzona do 1956 r., dozwolone pistolety z kolbą 

typu PPSz41, PPS43, MP40, Thopson, Sten, itp. dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne otwarte i 

zamknięte, postawa stojąc, czas na oddanie strzałów 5 minut. Cel – Tarcza (NT 23p) Popiersie żołnierza, 

zabronione używanie wszelkich przyrządów obserwacyjnych takich jak lunety, lornetki, 
 
3. Karabin historyczny centralnego  zapłonu – odległość 50m, 13 strzałów – Ocenianie 10 najlepszych, 

dozwolona wyłącznie broń historyczna wytworzona do 1956 r., dozwolone przyrządy celownicze 

mechaniczne otwarte i zamknięte, postawa stojąc, czas na oddanie strzałów 5 minut. Cel – Tarcza (NT 

23p) Popiersie żołnierza, zabronione używanie wszelkich przyrządów obserwacyjnych takich jak 

lunety, lornetki. 
 
4. Strzelba Historyczna - 5 metalowych poperów do ostrzelania, postawa stojąca. Amunicja śrut 21-

32g. Każde trafienie to 20 punktów. Każdy nie przewrócony cel oznacza procedurę minus 20 

punktów. Wynik końcowy to FAKTOR, czyli suma punktów i procedur podzielona przez czas wyrażony 

w sekundach od sygnału rozpoczęcia do oddania ostatniego strzału. Osoba o najwyższym FAKTORZE 

wygrywa. Broń – strzelba łamana, powtarzalna pump action, dozwolona wyłącznie broń historyczna 

wytworzona do 1956 r. 

 

Broń i amunicja 
 
Niedozwolone jest używanie współczesnych akcesoriów i modyfikacji broni historycznej, w 

szczególności mowa tu o przyrządach celowniczych, chwytach, łożach itd. Broń ma być w stanie 

fabrycznym. Dozwolone jedynie akcesoria z epoki. 
 
Organizator zawodów jest w posiadaniu broni do następujących konkurencji: 
 
PCZ, PCZ (z kolbą), KCZ, Strzelba 
 
Organizator zapewniania broń po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu kosztów amunicji. 

 

Klasyfikacja 
 
Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji oraz indywidualnie za całe 
zawody.  
Klasyfikacja indywidualna zawodów będzie zgodna z sumą punktów poszczególnych konkurencji ( 
Karabin historyczny centralnego zapłonu 50m, Pistolet historyczny centralnego zapłonu 25m, Pistolet 
historyczny centralnego zapłonu z kolbą 25m, Strzelba historyczna) oraz  punktacją za pokonanie 
toru. 
 
 
 
 



Punktacja klasyfikacji indywidualnej zawodów: 
 

 
 
 Maksymalna liczba punktów do zdobycia w klasyfikacji indywidualnej zawodów – 500 punktów. 

 

 

Koszty uczestnictwa w zawodach  

 ZAWODY 16.08.2020  
   

KONKURENCJA STARTOWE AMUNICJA 
   

PCZ 25m  40 zł 
   

PCZ (z kolbą) 25m 

120 zł 

40 zł 
  

KCZ 50m 40 zł  
   

Strz 5  15 zł 
    
 

 

 

Wpłaty należy dokonać na konto 
 
STOWARZYSZENIE ZBROJOWNIA 
 
Raiffeisen Bank Polska SA 
 
25 1750 0012 0000 0000 3733 9318 
 
W tytule przelewu należy wpisać: [Nazwisko, Imię] – zawody sierpień   

 

Przelewu należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji. W przypadku nie dokonania przelewu 
rezerwacja przepada. 

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach w terminie krótszym niż 7 dni przed zawodami 
opłata wniesiona za uczestnictwo w zawodach (i amunicję) nie będzie podlegała zwrotowi. 

 

Rejestracja i kontakt 
 
Rejestracja  poprzez formularz dostępny na stronie http://www.zbrojownia.org/zawody  
Kontakt do Kierownika Zawodów: +48 601 553 206 

 

 

Konkurencja Punktacja 

Pistolet historyczny CZ 
25m 0-100  

Pistolet historyczny CZ z 
kolbą 25m 0-100 

Karabin historyczny CZ 
50m 0-100 

Strzelba historyczna 5 
poperów 

od 100 pkt malejąco w stosunku do zajętego miejsca licząc od 
najwyższego FAKTORA.  

Czas pokonania toru 
START-META 

od 100 pkt malejąco w stosunku do zajętego miejsca licząc od 
najkrótszego czasu pokonania toru.  



Harmonogram zawodów 
 
16.08.2020: 
 
09:00 – otwarcie zawodów 
09:30 – 11:00 rejestracja zawodników 
 
09:30 – 16:00 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich 
 
12:00 – 12:30 przerwa techniczna 
 
16:30 – wręczenie wyróżnień 

 

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od panujących warunków pogodowych.  

 

Postanowienia końcowe 
 
- Wyróżnienia w postaci dyplomów zostaną wręczone w dniu zawodów. 
 
- Organizator zapewnia sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji zawodników w związku 
z ograniczoną liczbą miejsc startowych.  
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem w oparciu o przepisy PZSS.  
- Zawody są wpisane do kalendarza WZSS i są zgłoszone do Wielkopolskiego Kolegium Sędziów.  


