
Regulamin zawodów: „Mistrzostwa Susza w Strzelaniu z Broni Kulowej”, SKS 

TIG w Iławie 

1. Cel zawodów:-propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców 

powszechnych-rozwój strzelectwa sportowego na terenie Iławy, Susza i okolic. 

2. Organizator Zawodów: Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie, www.kstig.pl, 

Kierownik zawodów:  Michał Jóźwiak 

3. Termin i miejsce zawodów: 6 września 2020 r. o godzinie 10:00 na strzelnicy 

„Sokółka” w Suszu.  

4. Zasady uczestnictwa: W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie klubowicze 

SKS TIG oraz osoby posiadające licencję zawodniczą PZSS. Wymagane własne  

ochronniki słuchu i oczu - bezwzględnie obowiązujące. Broń i amunicja własna 

lub klubowa.  Zawodnicy przebywający na strzelnicy muszą posiadać własne 

maseczki lub przyłbice zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Zawodnik 

podczas strzelania na stanowisku strzeleckim nie musi używać maseczki lub 

przyłbicy. Po zakończeniu konkurencji broń klubowa będzie dezynfekowana. 

Maksymalna liczba strzelających – 50 osób (zostanie dostosowana do aktualnie 

obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną na terenie 

RP).  

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 20zł za każdą 

konkurencję (40 zł za 2 konkurencje) na konto klubu:82 1240 1604 1111 0010 

6329 4058 , Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława, 

tytułem: „Mistrzostwa Susza w Strzelaniu z Broni Kulowej,  Imię i Nazwisko” i 

przesłanie potwierdzenia wpłaty na e-mail: skarbnik@kstig.pl Rejestracja 

uczestników drogą e-mail: skarbnik@kstig.pl. Kolejność uczestnictwa w 

zawodach zależeć będzie od kolejności wpłynięcia zgłoszeń e-mail, do dnia 

03.09.2020 r. - godziny i kolejność startów ogłosimy na stronie internetowej 

Klubu 04.09.2020 r. (www.kstig.pl)   

5. Zasady punktacji:  - klasyfikacja: w zawodach prowadzona jest klasyfikacja 

indywidualna.   
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6.Konkurencje: 

I. „ Triple drill” pistolet centralnego zapłonu  (Pcz30), postawa stojąc, cel tarcza    

„tripple drill” odległość 7m, 3x10 strzałów , obowiązkowa zmiana magazynka. 

Zawodnik stoi tyłem do tarczy, magazynek podpięty, bez przeładowania.  

Na sygnał timera zawodnik obraca się i ostrzeliwuje tarczę z 3 kołami (po 10 

strzałów do każdej), każdy miss  1 s. kary.   

II. „Poperowy sprawdzian” – pistolet centralnego zapłonu (Pcz8) + strzelba 

gładkolufowa, postawa stojąc, cel – popery metalowe. Pozycja – pistolet w 

kaburze, nie przeładowany, strzelba leżąca na stoliku nie załadowana.  

Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje metalowe popery po lewej stronie 

wału – min. 8 poperów, ilość amunicji dowolna, dozwolony 1 magazynek. Po 

przewróceniu wszystkich poperów lub wystrzeleniu całej amunicji z magazynka 

zawodnik rozładowuje pistolet i po komendzie sędziego chowa broń do kabury. 

Następnie ładuje strzelbę 5 nabojami i ostrzeliwuje 5 celów metalowych po 

prawej stronie wału. 

Oceniany czas + 3 s. kary za każdy miss. 

Broń i amunicja własna. We wszystkich konkurencjach klub zapewnia broń i 

amunicję za dodatkową opłatą pokrywającą koszty amunicji.   

7. Nagrody:- dyplomy 

8. Koszty uczestnictwa:-koszty przejazdu, pobytu (ewentualny nocleg i 

wyżywienie) na zawodach oraz startowego pokrywają zainteresowani 

uczestnictwem zawodnicy,. 

9. Sprawy różne: Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów 

strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo 

złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż10 minut od ukończenia 

konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W 

przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi. 

 

Kierownik zawodów  

Michał Jóźwiak 


