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REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 
„Początek”

Termin: 29 kwietnia 2017 r. 
Rozpoczęcie: godz.10.00 
Miejsce: strzelnica sportowa w Kobylanach 
Organizator: Klub Strzelecki „ Kaliber” Małaszewicze 
Ranga imprezy: zawody wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora z 
ramienia LZSS 
Kategorie strzeleckie: strzelanie dynamiczne Pcz, Kcz , Strzelba gładko lufowa 
Zasady: według zasad IPSC I. 

I. Klasy sprzętowe: 

• Klasa sprzętowa: standard 
• Pistolet centralnego zapłonu z przyrządami celowniczymi mechanicznymi bez 

urządzenia wylotowego.
• Strzelba powtarzalna z przyrządami celowniczymi mechanicznymi bez 

urządzenia wylotowego 
• Karabin centralnego zapłonu samopowtarzalny z przyrządami celowniczymi 

mechanicznymi z urządzeniami wylotowymi w postaci kompensatorów 
odrzutu.

II. Informacje szczegółowe: 

1. Zawody strzeleckie pod nazwą „Początek” organizowane są przez Klub 
Strzelecki „Kaliber”.

2. Zawody mają na celu 
• popularyzację strzelectwa sportowego
• konsolidację środowisk strzeleckich 
• doskonalenie umiejętności strzeleckich 
• wyłonienie zwycięzcy zawodów 



3. Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych posiadających patent lub licencję. 
4. Zawody zostaną przeprowadzone w ramach zorganizowanych 3 stage’ów. 

Zaliczenie stage’ów na podstawie oddania następującej liczby strzałów:
• karabin centralnego zapłonu - 20 strz. 
• pistolet centralnego zapłonu - 30 strz. 
• strzelba - 20 strz. 

Łącznie 70 strzałów, maksymalna liczba punktów do zdobycia : 350.
5. Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn bez

podziału na grupy wiekowe.
6. O wysokości klasyfikacji zawodnika decyduje suma współczynnika czasu i 

punktów dla każdego stage’a.
7. Dla zwycięzców przewidziano nagrody (pierwsze 3 miejsca). 

III.  Warunki Uczestnictwa

1. Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych : 
• członków klubów strzeleckich. 
• osób indywidualnych niezrzeszonych posiadających patent strzelecki.
• członków służb mundurowych
2. Organizator zapewnia broń i amunicję niezbędną do przeprowadzenia 

zawodów, dopuszcza się używania własnej broni i amunicji. 

IV.Koszty uczestnictwa 

1. Udział w zawodach jest odpłatny. 
2. Koszt udziału w zawodach przy korzystaniu z broni i amunicji klubowej 

wynosi: – 180 zł 
3. Przy korzystaniu z własnej broni i amunicji koszt wpisowego wynosi: –120 zł
4. Opłata za uczestnictwo w zawodach przyjmowana będzie w dniu zawodów 
5. Podstawą do zakwalifikowania uczestnika do rozgrywek sportowych jest 

wypełniona karta zgłoszeniowa. 
6. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

info@klubkaliber.pl  do dnia 23 kwietnia 2017r. 
7. Osoby, które nie nadeślą karty zgłoszeniowej w wyznaczonym terminie mogą 

wziąć udział w zawodach, jednakże z zastrzeżeniem pierwszeństwa udziału 
osób zgłoszonych drogą elektroniczną oraz dodatkową opłatą w wysokości 
20zł za brak wcześniejszego zgłoszenia. 

Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania
regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów

bezpieczeństwa. 


