
Regulamin i program zawodów  

“V Bojowy Dzień Strzelecki“ 

organizowanych przez Klub Strzelecki KVG. 

 
1.    Zawody będą przeprowadzone w dniu 12 czerwca 2021 r. na strzelnicy  

w Brzeźnicy. Celem ich organizacji jest umożliwienie sportowej rywalizacji, integracja środowiska oraz 

popularyzacja i promocja strzelectwa. Początek rywalizacji o godz. 9:00.  

2.    W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS 

3.    Program i przebieg konkurencji: 

3.1  Karabin bojowy: (platforma AK, AR itp, nabój co najmniej pośredni); odległość strzelania zmienna 

(do 100m); cele metalowe, papierowe i ceramiczne w ilości ok 30 szt.(2 tory po 15 szt.); ilość amunicji  

i magazynków dowolna podejmowana z ładownic (kieszeni), przyrządy celownicze dowolne, postawy 

strzeleckie - zmienne.  

Zasady bezpieczeństwa: ładowanie broni wyłącznie w strefie ostrzału, kąty bezpieczeństwa - +/- 90* od 

osi głównej toru i wysokości kulochwytów, cofanie na torze jest dozwolone w zakresie (wyłącznie) jednego 

kroku (przekroczenie zakresu - -10 pkt). Ochronniki słuchu i wzroku wymagane. Wynikiem jest iloraz 

zdobytych punktów i czasu (faktor). Brak trafienia i/lub trafienie celu zabronionego - kara -10.   

3.2 Pistolet bojowy: (centralny zapłon): odległość strzelania zmienna; cele metalowe, papierowe  

i ceramiczne w ilości ok 30 szt. (2 tory po 15 szt.); ilość amunicji i magazynków dowolna podejmowana  

z ładownic (kieszeni), przyrządy celownicze dowolne, kaliber dowolny; postawy strzeleckie - zmienne.   

Zasady bezpieczeństwa: ładowanie broni wyłącznie w strefie ostrzału, kąty bezpieczeństwa - +/- 90* od osi 

głównej toru i wysokości kulochwytów, cofanie na torze jest dozwolone w zakresie (wyłącznie) jednego 

kroku (przekroczenie zakresu - -10 pkt). Ochronniki słuchu i wzroku wymagane. Wynikiem jest iloraz 

zdobytych punktów i czasu (faktor). Brak trafienia i/lub trafienie celu zabronionego - kara -10 pkt. 

Dopuszcza się użycie rewolwerów i pm-ów w wersji samopowtarzalnej. 

3.3 Strzelba bojowa: odległość strzelania zmienna; cele metalowe i ceramiczne  

w ilości ok. 30 szt. (2 tory po 15 szt.); broń - dowolna strzelba gładkolufowa; amunicja - śrutowa max 

34gr/2; przyrządy celownicze dowolne; postawy strzeleckie zmienne. Zasady bezpieczeństwa: ładowanie 

broni wyłącznie w strefie ostrzału, kąty bezpieczeństwa - +/- 90* od osi głównej toru i wysokości 

kulochwytów, cofanie na torze jest dozwolone w zakresie (wyłącznie) jednego kroku (przekroczenie zakresu 

- -10 pkt). Ochronniki słuchu i wzroku wymagane. Wynikiem jest iloraz zdobytych punktów i czasu 

(faktor). Brak trafienia i/lub trafienie celu zabronionego - kara -10 pkt. 

3.4   2 gun (pistolet + strzelba): Pistolet- centralnego zapłonu, odległość strzelania zmienna; cele 

metalowe, papierowe i ceramiczne w ilości ok 15 szt.; ilość amunicji  

i magazynków dowolna; broń i amunicja podejmowana ze stolika; przyrządy celownicze dowolne, kaliber 

dowolny; postawy strzeleckie - zmienne. Dopuszcza się użycie rewolwerów i pm-ów  

w wersji samopowtarzalnej. Strzelba- odległość strzelania zmienna; cele metalowe i ceramiczne  

w ilości ok. 15 szt. broń - dowolna strzelba gładkolufowa; amunicja - śrutowa max 34gr/2; przyrządy 

celownicze dowolne; postawy strzeleckie zmienne. Broń podejmowana ze stojaka, amunicja z pasa lub 

stolika. Zasady bezpieczeństwa: ładowanie broni wyłącznie w strefie ostrzału, kąty bezpieczeństwa - +/- 90* 

od osi głównej toru i wysokości kulochwytów.  

Szczegółowy opis torów i konkurencji podany zostanie bezpośrednio przed jej rozpoczęciem.  

4.     Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej www.kskvg.pl oraz w dniu zawodów, od 8.30 do 12.30 . 

Kontakt: klub@kskvg.pl 

5.    Rozkład godzinowy uzależniony będzie od ilości zgłoszeń – pierwszeństwo mają strzelcy 

zarejestrowani przez stronę internetową. 

6.    Startowe wynosi 50 zł/konkurencję; Klubowicze KS KVG – 40zł za konkurencję. 

7.    Organizator zapewnia poczęstunek oraz gorące i zimne napoje wszystkim biorącym udział  

w Zawodach.  

8.    Za I–III miejsca w poszczególnych konkurencjach startujący otrzymają dyplomy i puchary, za miejsca 

IV-VIII - dyplomy. 

9.    Przed startem w konkurencji zostanie przeprowadzone szczegółowe omówienie sposobu jej 

przeprowadzenia. 
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10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych 

zmian(dodanie lub rezygnacja z konkurencji ) posiada wyłącznie organizator zawodów. 

11. Dodatkowe informacje o organizacji zawodów na stronie internetowej kskvg.pl 

Zapraszamy na zawody, życzymy przyjemnego spędzenia czasu  

i osiągnięcia dobrych wyników! 

Zarząd KS KVG 


