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ZATWIERDZAM 
 
 

Regulamin Otwartych 
Historycznych Zawodów Strzeleckich 

Stowarzyszenia Zbrojownia  
w 2022 roku 

 

I CEL ZAWODÓW  
- Popularyzacja sportu strzeleckiego, sprawdzenie umiejętności strzeleckich,  
- Zaliczenie wymaganych licencją strzelań z pistoletu, karabinu i strzelby gładkolufowej, 
- Współzawodnictwo sportowe, wyłonienie najlepszych zawodników turnieju.  
- Integracja środowisk strzeleckich oraz popularyzacja strzelectwa.   
 

II ORGANIZATOR ZAWODÓW 
- Stowarzyszenie Zbrojownia, os. Poziomkowe 1/8; 62-002 Suchy Las; www.zbrojownia.org 
- Kierownik Zawodów: Rafał Kotwicki; tel.: 601 553 206.  
 

III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
- Zgodnie z kalendarzem imprez strzeleckich WZSS, w godz. 9.00 do 15.00.  
- Strzelnica „Magnum” ul. Witosa 45 (wjazd od ul. Dojazd), Poznań.  
- Strzelnica KBS Opalenica ul. Parkowa 44 (zawody w dniu 8.102022 r.) 
 

IV PROGRAM ZAWODÓW 
 

1. Pistolet centralnego zapłonu 
- Cel – Tarcza NT23p (popiersie żołnierza).  
- Odległość 25m, strzelanie oburącz. 
- Broń: pistolet centralnego zapłonu, wytworzony do 1956 r. 
- 13 strzałów, oceniane 10 najlepszych. 
- Czas konkurencji 5 min.  
- Zabronione używanie wszelkich przyrządów obserwacyjnych takich jak lunety, lornetki.  
 

 2. Pistolet wojskowy centralnego zapłonu z kolbą 

- Cel – Tarcza NT23p (popiersie żołnierza).  
- Odległość 25m, strzelanie oburącz.  
- Broń: pistolet centralnego zapłonu z kolbą, wytworzony do 1956 r. 
- 13 strzałów, oceniane 10 najlepszych. 
- Czas konkurencji 5 min.  
- Zabronione używanie wszelkich przyrządów obserwacyjnych takich jak lunety, lornetki.  
 

3. Karabin centralnego zapłonu 
- Cel – Tarcza NT23p (popiersie żołnierza). 
- Odległość 50m stojąc - Poznań lub 100m leżąc - Opalenica.  
- Broń: karabin centralnego zapłonu, wytworzony do 1956 r. 
- 13 strzałów, oceniane 10 najlepszych. 
- Czas konkurencji 5 min.  
- Zabronione używanie wszelkich przyrządów obserwacyjnych takich jak lunety, lornetki.  
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4. Strzelba gładkolufowa  
- Cel – 5 celów metalowych.  
- Odległość 10m.  
- Broń: strzelba gładkolufowa, łamana lub powtarzalna pump action, wytworzona do 1956 r. 
- Ocena konkurencji: przewrócone cele w najkrótszym czasie. Start z załadowaną bronią. 
- Każdy nietrafiony cel, oznacza doliczenie 5 sekund do mierzonego czasu. 
- 5 sztuk amunicji śrutowej o średnicy do 2,4 mm i ładunku do32g.  
 

V UCZESTNICTWO 
- Zawodnicy posiadający aktualne licencje zawodniczą PZSS we właściwym zakresie. 
- Możliwy start dla osób nieposiadających licencji w oddzielnej klasyfikacji.  

 

VI PUNKTACJA 
 - Klasyfikacja indywidualna „OPEN” w każdej konkurencji.  

 

VII NAGRODY 
- Dyplomy, miejsca I – III  indywidualnie w każdej konkurencji.  

 

VIII ZGŁOSZENIA 
 - Rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie http://www.zbrojownia.org/zawody 

- Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów do godziny 12.00.  
 

IX KOSZTY UCZESTNICTWA  
   

KONKURENCJA STARTOWE AMUNICJA 
Pcz  35 zł 35 zł 
Pw  (Pcz kolbą)  35 zł 35 zł 
Kcz  35 zł 45 zł 
Strzelba 35 zł 20 zł 

   
X      SPRAWY RÓŻNE 
- Broń i amunicja własna. Dla osób nie posiadających własnej broni i amunicji, możliwość strzelania 
z jednostek organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu kosztów amunicji.  
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 oraz datę zawodów.  
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 pod-
legała zwrotowi. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w dniu zawodów.  
- W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy PZSS.  
- Przyrządy celownicze we wszystkich konkurencjach tylko i wyłącznie mechaniczne.  
- Niedozwolone jest używanie współczesnych akcesoriów i modyfikacji broni. W szczególności 
mowa tu o przyrządach celowniczych, chwytach, łożach itd. Broń ma być w stanie fabrycznym. Do-
zwolone jedynie akcesoria z epoki. 
- Zawodników obowiązują przepisy PZSS, przepisy bezpieczeństwa, ochrona wzroku i słuchu oraz 
regulamin strzelnicy, a także wpis do książki rejestru pobytu na strzelnicy.  
- Organizator zapewnia sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji zawodników w 
związku z ograniczoną liczbą miejsc startowych.  
- Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w niniejszym regulaminie w przypadkach od 
niego niezależnych. O ewentualnych zmianach, zawodnicy będą poinformowani przed 
rozpoczęciem zawodów.  
- Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów i 
ogłoszenia wyników, wyrażenie zgody na zamieszczanie przez organizatora danych osobowych oraz 
wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.  

http://www.zbrojownia.org/zawody

