
Regulamin Otwartych Zawodów Walentynkowych Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie 
 
1. Cel zawodów: 
- propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych  
- rozwój strzelectwa sportowego na terenie Iławy i okolic 
 
2. Organizator Zawodów:  
Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie, www.kstig.pl Kierownik zawodów: Łukasz Borszewski, prezes@kstig.pl tel. 600 938 983 
 
3. Termin i miejsce zawodów:  
2 maja 2021 r. o godzinie 10:00 na strzelnicy Leśnej LOK w Iławie.  
 

4. Zasady uczestnictwa: 

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie strzelcy posiadający licencję zawodniczą PZSS. Poza konkurencją mogą startować osoby 

nie posiadające licencji zawodniczej PZSS. Kabura do pistoletu centralnego zapłonu, ochronniki słuchu i oczu bezwzględnie obowiązujące 

(broń i amunicja własna, możliwość skorzystania z broni i amunicji klubowej). Zawodnicy przebywający na strzelnicy muszą posiadać 

maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Zawodnik podczas strzelania na stanowisku strzeleckim nie musi używać maseczki oraz 

rękawiczek. Po zakończeniu konkurencji broń klubowa będzie dezynfekowana. Maksymalna liczba przebywających na strzelnicy – 50 osób 

(zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną na terenie RP). 

 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

- Wniesienie opłaty w wysokości 20 zł wpisowego (zwolnieni z niej są członkowie klubu, którzy opłacili składkę za 2021 r.) oraz 20 zł za 

każdą konkurencję na konto klubu: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058, Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 

Iława, tytułem: „Otwarte Zawody Walentynkowe TIG”,  Imię i Nazwisko” i przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz z wyszczególnieniem 

konkurencji oraz zaznaczenia przy jakiej konkurencji deklaruje się ewentualną chęć skorzystania z amunicji klubowej, na e-mail: 

skarbnik@kstig.pl Dodatkowa opłata za skorzystanie z amunicji klubowej uiszczana będzie w trakcie zawodów. 

- Kolejność uczestnictwa w zawodach zależeć będzie od terminu wpłat na konto klubu oraz nadesłanych zgłoszeń do dnia 30.04.2021 r .  

 
5. Zasady punktacji, klasyfikacja: 
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.  

 

6. Konkurencje: 
 

I. „El Presidente” – pistolet centralnego zapłonu Pcz-15 
- odległość strzelania: 10-15m 
- cel: 3 tarcze IPSC 
- postawa: stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

- broń w kaburze z podpiętym magazynkiem bez przeładowania 

- ilość strzałów: 15 
- po sygnale timera zawodnik wyciąga broń z kabury i po przeładowaniu ostrzeliwuje tarcze w kolejności: 

1tarcza - 1 strzał   
2 tarcza - 2 strzały 
3 tarcza - 3 strzały  
2 tarcza - 4 strzały 
1 tarcza - 5 strzałów 

- wynik liczony jest faktorem  
- strzał poza limit do tarczy nie jest zaliczany 

 

II. „Triple Ten” - pistolet centralnego zapłonu Pcz-30 
- odległość strzelania: 10-15m 
- cel: 3 tarcze z nadrukowanym okręgami 
- postawa: stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

- broń w kaburze z podpiętym magazynkiem bez przeładowania (na wyposażeniu 2 załadowane magazynki) 

- ilość strzałów: 30 
- po sygnale timera zawodnik wyciąga broń z kabury i po przeładowaniu ostrzeliwuje każdy z okręgów po 10 strzałów 
- wynik liczony jest faktorem  
- strzał poza limit do tarczy nie jest zaliczany 
 

III. Pistolet sportowy Psp-10 

- odległość: 25m 

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

- postawa: stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

- ilość strzałów w serii próbnej: nieograniczona w czasie 2 minut 

- ilość strzałów w serii ocenianej: 10 strzałów w czasie 5 minut 

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

 

IV. Strzelba gładkolufowa SG-5 

- odległość: od 10 do 12m 

- cel: metalowe blachy/poppery 5 szt 

- postawa: stojąc 

- strzelba na stole z otwartym zamkiem, po sygnale timera zawodnik ładuje broń 5 nabojami i oddaje 5 strzałów do celów  metalowych,  

- po sprawdzeniu broni przez sędziego, zawodnik zabezpieczoną broń z otwartym zamkiem odkłada na stół  

- każdy „miss” 3 sekund kary, odłożenie broni z zamkniętym zamkiem 5 sekund kary 
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V.  Konkurencja łączona Pcz-10 + SG-5 

- odległość: 25m 

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

- postawa: stojąc 

- ilość strzałów w serii ocenianej: Psp 10 strzałów, SG 5 strzałów (amunicja do SG typu slug/breneka) w czasie 5 minut 

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

 

VI. Karabin sportowy Ksp-5 

- odległość: 50 m 

- cel: metalowy „gong” 

- postawa: stojąc 

- karabin na stole 

- po sygnale timera zawodnik oddaje 5 strzałów,   

- po sprawdzeniu broni przez sędziego, zawodnik zabezpieczoną broń odkłada na stół 

- każdy „miss” 5 sekund kary 

 

VII. Karabin centralnego zapłonu Kcz-5 

- odległość: 100 m 

- cel: metalowy „gong” 

- postawa: stojąc 

- karabin na stole z odłączonym magazynkiem 

- po sygnale timera zawodnik podpina magazynek i po przeładowaniu oddaje 5 strzałów  

- po sprawdzeniu broni przez sędziego, zawodnik zabezpieczoną broń odkłada na stół 

- każdy „miss” 5 sekund kary 

 

 
7. Nagrody: 
- Za miejsca I-III zawodnicy otrzymują 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 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 
 
Łukasz Borszewski 


