
 
REGULAMIN 

ZAWODÓW STRZELECKICH „PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

I. Organizator: 
KS Dziesiątka Lublin 
II. Cel zawodów: 
Popularyzacja strzelectwa sportowego 
Umożliwienie sportowej rywalizacji 
Podnoszenie umiejętności strzeleckich 
Wyłonienie najlepszych strzelców 

III. Termin i miejsce zawodów: 
Lublin, Nałęczowska 25 - Strzelnica kulowa LOK,  13 listopada 2022 r. /niedziela/ godz. 9.00 
IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH: 
Członkowie klubów strzeleckich posiadający licencje,  patenty strzeleckie. Na zawodach 
będzie obecny Obserwator - Delegat Techniczny LZSS. 
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez pocztę elektroniczną zgloszenia@ks10.lublin.pl 
V. Konkurencje: 

1. Pistolet sportowy Psp (20):  20 strzałów w czasie 10 min. Broń i amunicja własna. 
2. Pistolet centralny zapłon Pcz (20) 20 strzałów w czasie 10 min. Broń i amunicja własna. 
3. Pistolet szybkostrzelny Psz (20) 4 serie oceniane 5-strzałowe do 5 tarcz w czasie 8 sek. każda 

seria 
4. Karabin sportowy – Ksp (20) 20 strzałów w czasie 10 min. stojąc  z odległości 25 m do 

pomniejszonej tarczy. Broń i amunicja własna.  
5. „Strzelba szybka” S(3x3) odległość 15 m  

      Broń: strzelba powtarzalna kaliber 12. Broń (ewentualnie amunicję) zapewnia organizator, 

Konkurencja składa się z trzech serii trzystrzałowych oddawanych do opadających celów 

metalowych. Czas przygotowawczy wynosi 2 min. W czasie przygotowawczym zawodnik 

zajmuje stanowisko i ładuje broń trzema nabojami. Na komendę „Gotów” unosi strzelbę          

z lufą skierowaną ku celom, na kąt nie większy niż 45 stopni. Na komendę start zawodnik 

oddaje trzy strzały do celów w dowolnej kolejności. Ostatni strzał kończy odmierzanie czasu. 

Po oddaniu trzeciego strzału zawodnik otwiera zamek (czółenko w tylnym położeniu)                     

i okazuje broń do sprawdzenia. O miejscu decyduje ilość strąconych celów. W wypadku takiej 

samej ilości strąconych celów zawodnicy klasyfikowani są według łącznego czasu przebiegu 

trzech serii. 

Zawody będą prowadzone w oparciu o regulaminy ISSF - PZSS – konkurencje skrócone oraz 
zgodnie niniejszym regulaminem zawodów i zasadami bezpieczeństwa. 
VI. Klasyfikacja: 
Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”.  
W przypadku równych wyników o pierwszym miejscu decyduje  dogrywka,  po jednym 
strzale, aż do wyłonienia zwycięzcy, w przypadku Psz  1 seria dodatkowa. 
Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. 
VII. Nagrody i wyróżnienia. 
Za zdobycie 1 –go miejsca w poszczególnych konkurencjach - Puchar  
Za miejsca 1 – 3  w poszczególnych konkurencjach- Medale. 
Za miejsca  1 – 3 - Dyplomy  
VIII. Inne. 
Przyjazd zawodników  we własnym zakresie. 
Obecność na zawodach jest traktowana jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody 
na przetwarzanie przez organizatora zawodów danych osobowych zawodnika (imię i nazwisko, 
przynależność klubowa) w celu przygotowania komunikatu o rezultatach zawodów i opublikowanie 
tego komunikatu na stronie internetowej organizatora (www.ks10.lublin.pl). 
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