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Regulamin Zawodów Strzeleckich 

 

Nazwa Zawodów: „Letnie Zawody Strzeleckie”. 

Termin zawodów: 12 czerwca 2021 roku, godzina 09:30 (rejestracja online na stronie Klubu). 

Miejsce: strzelnica sportowa Fort Kobylany w Kobylanach. 

Organizator: Klub Strzelecki „KALIBER” Małaszewicze. 

Ranga imprezy: zawody wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora z ramienia LZSS. 

Konkurencje strzeleckie: 

• karabin sportowy 50 metrów – leżąc 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych, czas: 5 min na 

strzały próbne oraz 4 serie oceniane po 5 strzałów,  

• pistolet centralnego zapłonu 25 metrów – stojąc 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych, 

czas: 5 min na strzały próbne oraz 4 serie oceniane po 5 strzałów, 

• pistolet sportowy 25 metrów – stojąc 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych, czas: 5 min na 

strzały próbne oraz 4 serie oceniane po 5 strzałów, 

• strzelba gładkolufowa 10 metrów – stojąc 10 strzałów ocenianych do celów metalowych na czas. 

 

Informacje szczegółowe: 

1. Zawody strzeleckie pod nazwą „Letnie Zawody Strzeleckie” organizowane są przez  

Klub Strzelecki „KALIBER” Małaszewicze. 

2. Zawody mają na celu: 

• popularyzację strzelectwa sportowego oraz konsolidację środowisk strzeleckich, 

• doskonalenie umiejętności strzeleckich, 

• wyłonienie zwycięzcy zawodów. 

3. Zawody są otwarte dla osób posiadających uprawnienia PZSS (patent lub licencja) bądź uprawnienia 

członka służby mundurowej. 



 
 

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: 2 
Regulamin Zawodów Strzeleckich pn. "Letnie Zawody Strzeleckie" organizowanych przez Klub Strzelecki "KALIBER" Małaszewicze w dniu 12 czerwca 2021 roku. 

4. Zawody zostaną przeprowadzone w ramach czterech osi z których do klasyfikacji ogólnej liczyć się 

będzie suma punktów z konkurencji karabin, pistolet, strzelba. W wypadku takich samych wyników 

miejsca ustalane będą zgodnie z zasadami PZSS. 

• karabin sportowy  – 5 strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych; 

• pistolet centralnego zapłonu – 5 strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych; 

• pistolet sportowy  – 5 strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych; 

• strzelba gładkolufowa  – 10 strzałów ocenianych. 

Łącznie 85 strzałów w tym 70 ocenianych.  

5. Zawody rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn bez podziału na grupy wiekowe. 

6. Dla zwycięzców przewidziano nagrody – medale w każdej konkurencji dla pierwszych trzech miejsc.  

7. 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. 

Koszty uczestnictwa: 

1. Udział w zawodach jest odpłatny. Opłata startowa przyjmowana w dniu zawodów wynosi: 150 zł.  

2. Organizator może zapewnić broń i amunicję. 

3. Podstawą do zakwalifikowania uczestnika do rozgrywek jest wypełnienie ONLINE na stronie Klubu do 

dnia 11 czerwca 2021 r. karty zgłoszeniowej. Ilość osób startujących zależy od bieżących wytycznych 

COVID. 

Obecność na zawodach jest traktowana jako akceptacja niniejszego regulaminu 

oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej. 

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów. 

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 


