
Regulamin Otwartych Zawodów  Strzeleckich z Okazji Dnia Wojska 

Polskiego. 

Milanów 13 sierpnia 2016 r. 

Cel zawodów: 

 Propagowanie strzelectwa sportowego. 

 Nabywanie umiejętności strzeleckich, wyszkolenie obronne zawodników. 

 Nauka sportowej rywalizacji poprzez udział w zawodach. 

 Promocja sportu strzeleckiego. 
Organizator i wykonawca zawodów: 

 Stowarzyszenie o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim „Sokół” w Parczewie. 
Miejsce i termin zawodów: 

 Strzelnica sportowa w Milanowie 

 13 sierpnia 2016r. godz. 9.00 
Kierownik zawodów: 

 Zdzisław Chmielarz 
Obsługa zawodów: 

 Osoby wyznaczone przez kierownika. 
Sędziowie zawodów: 

 Andrzej Abramowicz – sędzia główny                                         kl. s P (Obserwator LZSS) 

 Piotr Dawidek Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej              kl. s II 

 Piotr Dawidek - Kierownik Biura Obliczeń                                  kl. s II 

 Mariusz Mazurek sędzia strzelań 100 m                                     kl. s III 

 Zdzisław Chmielarz sędzia strzelań 25 m                                    kl. s III 

 Mariusz Mazurek sędzia osi trap                                                 kl. s III 
 

Program zawodów: 
1. Otwarcie zawodów 9.00 
2. Rozpoczęcie zawodów w konkurencjach kulowych 9.00 
3. Przeprowadzenie zawodów strzeleckich trap 12.00 
4. Zakończenie zawodów, wręczenie pucharów, dyplomów. 

 
Konkurencje: 

1. Automatic trap 20 ( 20 strzałów ocenianych) 
2. Karabin centralnego zapłonu ( 3 strzały próbne i 20 ocenianych do dwóch tarcz po 10 

strzałów), pozycja leżąc, bez podpórki, odległość 100 m; kaliber i broń dowolna, celowniki 
mechaniczne. 

3. Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu ( 3 strzały próbne i 20 ocenianych do dwóch 
tarcz),  odległość 25 m 
 

Uczestnictwo 
1. W zawodach biorą udział członkowie PZSS z ważnymi licencjami oraz osoby przeszkolone w 

zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią palną. 
2. Każdy zawodnik ma prawo brać udział w każdej konkurencji 



Zgłoszenia: Do 11 sierpnia 2016r. Biuro Obsługi Strzelnicy: lok.parczew@gmail.com   lub tel. 
500263667 
 
Klasyfikacja: 

1. Indywidualna za miejsca I,II, III w poszczególnych konkurencjach – puchary, dyplomy. 
Sprawy organizacyjne: 

1. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 25 zł od zawodnika za jedną konkurencję, 45 zł za 
dwie konkurencje, 60 zł za trzy konkurencje. 

2. Zawodnicy używają własną broń i amunicję (istnieje możliwość skorzystania z broni i amunicji 
organizatora za dodatkową opłatą) 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 
4. Protesty można składać natychmiast po zakończeniu konkurencji do sędziego głównego, 

wpłacając 100 zł vadium, które przepada w przypadku nie uznania protestu przez sędziego 
głównego. 

5. Organizator zapewnia posiłek. 
6. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ISFF, obowiązują zasady 

bezpieczeństwa zgodne z przepisami PZSS i regulaminem strzelnicy. Interpretacja Regulaminu 
należy do sędziego głównego, który podejmuje decyzje ostateczne w sprawach nie ujętych w 
regulaminie. Z zawodów sporządza się komunikat podpisany przez Sędziego Głównego    
Zawodów oraz Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej.     

 
 
 
 

Organizator zawodów 
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