
 
 

Klub Strzelecki „KALIBER” w Małaszewiczach 
ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze 

REGON 061715728, NIP 5372628157 

adres do korespondencji: Dobryń Duży 77, 21-512 Zalesie 

telefon: 510-731-484 

e-mail: info@klubkaliber.pl 

                                                                                     www.klubkaliber.pl 

 
 

Strona: 1 
Regulamin Zawodów Strzeleckich "KALIBER Starcie 2" organizowanych przez Klub Strzelecki "KALIBER" Małaszewicze w dniu 12 października 2019 roku. 

Małaszewicze, dn. 07.10.2019 r. 
L.dz. 6/2019 
 

 

Regulamin Zawodów Strzeleckich 
 

Nazwa zawodów: „KALIBER Starcie 2”. 

Termin zawodów: 12 października 2019 roku, rozpoczęcie o godzinie 09:30 (zapisy od 09:00 do 10:00),  

        zakończenie o godzinie 16.00. 

Miejsce zawodów: 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 gładkolufowa. 

Klasy sprzętowe:  

STANDARD: 

 Pistolet centralnego zapłonu z przyrządami celowniczymi mechanicznymi bez urządzenia wylotowego. 

 Strzelba powtarzalna z przyrządami celowniczymi mechanicznymi z możliwością wykorzystania 

urządzeń wylotowych w postaci kompensatorów odrzutu.  

 Karabin centralnego zapłonu samopowtarzalny z przyrządami celowniczymi mechanicznymi  

z możliwością wykorzystania urządzeń wylotowych w postaci kompensatorów odrzutu.  

OPEN: 

 Pistolet centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi. 

 Karabin centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi. 

 Strzelba powtarzalna lub samopowtarzalna z dowolnymi przyrządami celowniczymi. 

 Możliwość dostrzeliwania celów. 

 Możliwością wykorzystania urządzeń wylotowych.  

Informacje szczegółowe: 

1. Zawody strzeleckie pod nazwą „KALIBER Starcie 2” organizowane są przez Klub Strzelecki „KALIBER”  

z siedzibą w Małaszewiczach. 

2. Zawody mają na celu:  

 popularyzację strzelectwa sportowego oraz konsolidację środowisk strzeleckich, 

 doskonalenie umiejętności strzeleckich, 

 wyłonienie zwycięzcy zawodów. 

3. Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych posiadających uprawnienia PZSS jak: patent lub licencję. 
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4. Zawody zostaną przeprowadzone w ramach zorganizowanych 3 torów (stage’ów). Zaliczenie torów 

nastąpi na podstawie oddania następującej liczby strzałów: 

karabin centralnego zapłonu – 20 strzałów, pistolet centralnego zapłonu – 34 strzałów,  

strzelba gładkolufowa – 14 strzałów. 

Łącznie 68 strzałów, maksymalna liczba punktów do zdobycia: 340. 

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 toru. 

7. Dla zwycięzców przewidziano nagrody (pierwsze 3 miejsca). Nagrody nieodebrane przez zwycięzców  

w dniu zawodów zostaną przesunięte do puli nagród następnych zawodów.  

8. Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej Klubu (www.klubkaliber.pl) w postaci 

tabeli zawierającej imiona i nazwiska zawodników wraz ze zdobytą przez nich liczną punktów.  

Warunki uczestnictwa: 

1. Pod rygorem dyskwalifikacji przestrzeganie regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów 

bezpieczeństwa w tym używanie strzeleckich okularów ochronnych i ochronników słuchu. 

2. Zawody są otwarte dla członków klubów strzeleckich (posiadających uprawnienia PZSS jak: patent lub 

licencję) oraz dla członków służb mundurowych. 

3. Organizator zapewnia broń i amunicję niezbędną do przeprowadzenia zawodów ale dopuszcza się 

używanie własnej broni i amunicji. 

Koszty uczestnictwa: 

1. Udział w zawodach jest odpłatny. Koszt zawodów: 

 przy korzystaniu z broni i amunicji organizatora wynosi: 230 PLN, 

 przy korzystaniu z własnej broni i amunicji wynosi: 130 PLN. 

2. Opłata za uczestnictwo w zawodach przyjmowana będzie w dniu zawodów. 

3. Podstawą do zakwalifikowania uczestnika do rozgrywek sportowych jest wypełniona karta zgłoszeniowa. 

4. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać drogą elektroniczną na adres: info@klubkaliber.pl  

do dnia 11 października 2019 r.. 

Obecność na zawodach jest traktowana jako akceptacja niniejszego 

regulaminu i wyrażenie zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej. 

Wszyscy obecni na zawodach zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu 

zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa w tym używania strzeleckich okularów ochronnych  

i ochronników słuchu. Osoby łamiące powyższe zasady będą usuwane z terenu zawodów bez 

możliwości zwrotu poniesionych kosztów.  

Z poważaniem 

Prezes Klubu 

Maksymilian Karmasz 


