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ZALICZANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI ZAWODNICZEJ PZSS 
 

Brzeźnica, 21  maja 2022 r.  



Program zawodów strzeleckich 

1. CEL ZAWODÓW        

Rywalizacja sportowa, popularyzacja sportu strzeleckiego, wyłonienie 
zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach spośród puli zawodników.  

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Klub Strzelecki KS KVG 
Paczółtowice 328 
32-065 Krzeszowice 
www.kskvg.pl 
 
Licencja PZSS - LK-1020/2021 

Kierownik zawodów:  

Sławomir Mstowski 
tel. 604 682 239 
email: slawomirmstowski@gmail.com 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW           

Data rozgrywania zawodów: 
21.05.2022r. 
 

Miejsce rozgrywania zawodów: 
Strzelnica w Brzeźnicy (Brzezince) koło Skawiny,  
49.96345444199745, 19.650060984828368 

4. PROGRAM ZAWODÓW       

Lp. Nazwa skr. Pełna nazwa i opis konkurencji Miejsce 

1 Pistolet 
bojowy 

Pistolet bojowy – cele papierowe, każdy pistolet / 
rewolwer centralnego zapłonu. Ilość amunicji i 
magazynków dowolna podejmowana  
z ładownic (kieszeni), przyrządy celownicze dowolne, 
kaliber dowolny; postawy strzeleckie - zmienne.   
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 

Osie 
dynamiczne 

2 Pistolet 
„dynamiczny” 

Pistolet „dynamiczny” -  cele papierowe, metalowe 
i ceramiczne, każdy pistolet / rewolwer centralnego 
zapłonu. Ilość amunicji i magazynków dowolna 
podejmowana  
z ładownic (kieszeni), przyrządy celownicze dowolne, 
kaliber dowolny; postawy strzeleckie - zmienne.   

Osie 
dynamiczne 

http://www.kskvg.pl/


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 2gun 
2 gun (pistolet + karabin): Pistolet- centralnego 
zapłonu, odległość strzelania zmienna; cele 
metalowe, papierowe i ceramiczne; ilość amunicji 
max 30szt a magazynków dowolna; broń i amunicja 
podejmowana ze stolika; przyrządy celownicze 
dowolne, kaliber dowolny; postawy strzeleckie - 
zmienne. Dopuszcza się użycie rewolwerów. Karabin: 
(platforma AK, AR itp, nabój co najmniej pośredni); 
odległość strzelania zmienna, cele metalowe, 
papierowe  
i ceramiczne, amunicja podejmowana z ładownic 
(kieszeni), przyrządy celownicze dowolne.  
Bonifikata 5 s za tłumik.  

Oś 40m 

4 Karabin 
wyborowy 

 
Karabin wyborowy 100m: broń: karabin 
centralnego zapłonu, nabój co najmniej pośredni. 
Odległość: 100m, cele papierowe. Przyrządy 
celownicze dowolne. Zawodnik oddaje 13 strzałów, z 
których oceniane jest 10 najlepszych, bez strzałów 
próbnych. Czas 10 minut. Postawa leżąca. 

Oś 100m 

5 Strzelba 
bojowa 

Strzelba bojowa -  odległość strzelania zmienna; 
cele metalowe i ceramiczne w ilości ok. 20 szt.; broń 
– dowolna powtarzalna strzelba gładkolufowa; 
amunicja - śrutowa max 34gr/2; przyrządy 
celownicze dowolne; postawy strzeleckie zmienne. 
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. 

Osie 
dynamiczne 

6 Strzelba 
szybka 

Strzelba praktyczna część szybka 2x5 strzałów: 
odległość strzelania – 25m, tarcze TS-9 (francuz), 
postawa stojąca. W części szybkiej zawodnik po 
komendzie „start”: ładuje 5 szt amunicji, oddaje 5 
strzałów do pierwszej tarczy, ładuje 5 szt amunicji, 
oddaje 5 strzałów do drugiej tarczy (bez strzałów 
próbnych). Za brak trafienia w pole oceniane tarczy 
kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynikiem 
jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor).  
Dopuszczalne są wszystkie strzelby powtarzalne ( 
pump – action ) oraz bock i dubeltówka w kalibrze 
wagomiarowym co najmniej 12, amunicja typu 
breneka ( slug ). 

 

7 Strzelba 
dokładna 

Strzelba praktyczna część dokładna 10 
strzałów: odległość strzelania – 25m, tarcze TS-2, 
postawa stojąca. Bez strzałów próbnych, dwie serie 
po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz w czasie 5 
min. Dopuszczalne są wszystkie strzelby 
gładkolufowe w kalibrze wagomiarowym co najmniej 
12, amunicja typu breneka ( slug ). 

Osie 
dynamiczne 

 



We wszystkich konkurencjach zabronione jest używanie celowników optycznych, 
lunet, kolimatorów i innych celowników elektronicznych, chyba, że opis danej 
konkurencji przewiduje inaczej. 

Organizator nie zapewnia lunet obserwacyjnych 

Pozostałe zasady przeprowadzenia zawodów będą opierały się na 
przepisach ISSF,  PZSS i IPSC oraz na niniejszym regulaminie zawodów 

5. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną 
licencję PZSS  

 

6. PUNKTACJA 

W każdej konkurencji prowadzona jest punktacja indywidualna.  
 

7. NAGRODY   

Za I–III miejsca w poszczególnych konkurencjach startujący otrzymają 
dyplomy i medale. 

8. ZGŁOSZENIA 

Poprzez portal rezultaty 24.pl oraz w dniu zawodów, do godz. 11:00 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Startowe w każdej z konkurencji: 40zł 

Klub Strzelecki KS KVG zapewnia ciepły posiłek i napoje w trakcie zawodów. 

 

10. SPRAWY RÓŻNE 

 

● Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie 
potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów. 

● chęć użycia broni klubowej należy zgłosić przed zawodami; 
● Zapraszamy na zawody, życzymy przyjemnego spędzenia czasu  

i osiągnięcia dobrych wyników! 
● Sędziowie nie pełniący funkcji sędziowskiej w danej konkurencji będą 

w niej klasyfikowani jak zawodnicy. 
● Konkurencja 2gun klasyfikowana jest jako karabin (K) 
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