
Regulamin     

Otwartych Zawodów Klubu Strzeleckiego TIG w IŁAWIE w 

dniu 24 kwietnia 2022r. 

 

1. Cel zawodów: 

- propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych 

- rozwój strzelectwa sportowego na terenie Iławy , Susza i okolic 

2. Organizator: 

Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie 

3. Termin i miejsce: 

24 kwietnia 2022r.  o godz. 10:00, na strzelnicy leśnej LOK w Iławie 

4. Zasady uczestnictwa: 

W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy stowarzyszeni w klubach sportowych,   

 

Kabura do pistoletu centralnego zapłonu, ochronniki słuchu i 

oczu bezwzględnie obowiązujące 
/broń i amunicja własna, dla członków SKS TIG możliwość skorzystania z broni 

klubowej/ .Klub udostępni broń i amunicję za dodatkową opłatą pokrywającą 

koszt amunicji /karabin sportowy ma otwarte przyrządy celownicze/. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

- wniesienie opłaty startowej podstawowej, w wysokości 20 zł. Z opłaty tej 

zwolnieni są członkowie klubu TIG – wpłata na konto klubu lub podczas 

zawodów.  

- warunkiem uczestnictwa jest także wniesienie opłaty w wysokości 20zł za  

każdą konkurencję (80 zł za 4 konkurencje) i 10zł za każdą konkurencję jeżeli 

zawodnik będzie korzystał z amunicji klubowej (10złx4): 

na konto klubu: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058 

Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Smolki 6b, 14-200 Iława, tytułem: „Zawody TIG 

24.04.2022r. 

Imię i Nazwisko” i przesłanie potwierdzenia wpłaty na e-mail: klub@kstig.pl   

 

Możliwe jest dokonanie opłaty podczas zawodów 



 

5. Zasady punktacji, klasyfikacja: 

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.  

6. Konkurencje: 

 

I. Pistolet centralnego zapłonu PCZ-10 –  
10 strzałów do tarczy TS-2 odległość 25m, strzelamy tylko do kręgów 

oznaczonych kolorem czarnym, czas 2 min. bez strzałów próbnych 

-postawa – stojąca z wolnej ręku lub oburącz .Max. ilość punktów 100 

 

 II. Pistolet sportowy PSP-10 

10 strzałów do tarczy TS-2 odległość 25m, strzelamy tylko do kręgów 

oznaczonych kolorem czarnym, czas 2 min. bez strzałów próbnych 

-postawa – stojąca z wolnej ręku lub oburącz. Max. ilość punktów 100 

 

III. strzelanie ze strzelby gładkolufowej na czas  

- 5 strzałów do celów metalowych ze śrutu  

- postawa stojąca 

- odległość ok.12m   

- strzelba na stoliku z otwartym zamkiem, po sygnale timera zawodnik ładuje 5 

nabojów śrutowych  i oddaje 5 strzałów   

, okazuje sędziemu broń z otwartym zamkiem do sprawdzenia i po komendzie 

odkłada broń na stolik 

- za każdy cel który nie zostanie trafiony będzie doliczenie 5 sekund kary 

- odłożenie broni z zamkniętym zamkiem doliczane jest 5 sekund kary 

 

III. Karabin sportowy – biathlonki lub KSP-20 

  

Biathlonki: 

- odległość 50m 

- strzelamy 3 serie po 5 strzałów /czas 4 minuty/ 

- przy przekroczeniu limitu czasu nie oddane strzały nie są zaliczane do wyniku 

- w przypadku równej ilości trafień o kolejności zawodników decyduje pierwszy 

niecelny strzał 



   

Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany w tej konkurencji: w przypadku 

braku biathlonek będzie to 

 tarcza KSP-20  

- odległość 50m 

- seria próbna 5 strzałów 

- strzelamy 4 x 5 strzałów do tarcz KSP 

- przyrządy celownicze otwarte lub przezierniki 

- lunety obserwacyjne dopuszczone 

- czas na serię próbną 2 min. 

- czas na serie oceniane 8 min. 

 

7. Sprawy finansowe: 

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

startowego pokrywają zainteresowani 

 uczestnictwem zawodnicy, 

- pozostałe koszty pokrywają organizatorzy. 

 

8. Nagrody: 

- za miejsca I – III zawodnicy otrzymają dyplomy, 

 

9. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do godz. 11:00 na strzelnicy 

 

10. Postanowienia końcowe: 

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 

Michał Jóźwiak 


