
Regulamin „V Mistrzostw Iławy w Strzelaniu z Broni Kulowej” 

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:  

Mariusz Kozicki, makozi@icloud.com, tel. 668 609 536 

3. Termin i miejsce zawodów:  

4 października 2020 r. o godzinie 10:00 na strzelnicy „Gertruda”, ul. Ziemowita 

14, 14-200 Iława  

4. Harmonogram zawodów: 

Godz. 9:30 odprawa techniczna, 9:45 otwarcie zawodów, 10:00 rozpoczęcie 

konkurencji. 

5. Program zawodów: 

I. 25 m Pistolet sportowy 10 strzałów stojąc z otwartych przyrządów (Psp 10): 

- odległość strzelania: 25 m; 

- cel: tarcza TS-2 (arkusz tarczy 530 mm x 530 mm); 

- postawa: stojąc; 

- ilość strzałów w serii próbnej nieograniczona – czas 2 minuty; 

- ilość strzałów w serii ocenianej – 10 strzałów w czasie 5 minut; 

- ocena wyników: suma punktów uzyskanych w strzelaniu do tarczy ocenianej. 

II. 25 m Pistolet centralnego zapłonu stojąc z otwartych przyrządów (Pcz 10): 

- odległość strzelania: 25 m; 

- cel: tarcza TS-2 (arkusz tarczy 530 mm x 530 mm); 

- postawa: stojąc; 

- ilość strzałów w serii próbnej nieograniczona – czas 2 minuty; 

- ilość strzałów w serii ocenianej – 10 strzałów w czasie 5 minut; 

- ocena wyników: suma punktów uzyskanych w strzelaniu do tarczy ocenianej. 
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6. Uczestnictwo:  

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie strzelcy posiadający licencję 

zawodniczą PZSS. Poza konkurencją mogą startować osoby nie posiadające 

licencji zawodniczej PZSS. 

Wymagane są 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 oraz rękawiczek. 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, w przypadku chęci skorzystania z amunicji 

klubowej obowiązuje dodatkowa opłata: 10 zł za I konkurencję, 20 zł za II 

konkurencję, łączny koszt dwóch konkurencji z amunicją klubową to 70 zł) na 

konto klubu: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058 , Strzelecki Klub Sportowy 

TIG, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława, tytułem: „V Mistrzostwa Iławy w 

Strzelaniu z Broni Kulowej,  Imię i Nazwisko”  

7. Punktacja: 

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. W przypadku 

jednakowej liczby punktów, decydują przepisy ISSF (dziesiątki centralne, 

zwykłe, dziewiątki, itd.) 

8. Nagrody: 

Za miejsca I-III zawodnicy otrzymają medale, za miejsca I-VI zawodnicy 

otrzymają dyplomy. 

9. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do dnia 01.10.2020 r., wyłącznie drogą 

elektroniczną na adres: skarbnik@kstig.pl W zgłoszeniu należy podać Imię, 

Nazwisko, przynależność klubową, nazwę konkurencji w jakiej chce się wziąć 

udział oraz informację/potwierdzenie dokonania wpłaty na konto klubu.  
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10. Koszty uczestnictwa: 

Koszty przejazdu, pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach oraz 

startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy. 

11. Sprawy różne:  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje 

sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w 

czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu 

musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, 

wpłacone wadium podlega zwrotowi. 

 

Kierownik zawodów  

Mariusz Kozicki 


