
IV Runda Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich KS Ogniomistrz LOK w Mielcu  12.11.2022 

 

1. CEL ZAWODÓW 

 Wyłonienie najlepszego zawodnika.  
 Popularyzacja strzelectwa sportowego.  
 Rywalizacja sportowa.  
 Zdobywanie klas sportowych, odznak strzeleckich.  
 Utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich przydatnych w obronności 

państwa.  

2. ORGANIZATOR 

Klub Strzelecki i Kolekcjonerów Broni „Ogniomistrz” LOK w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Partyzantów 2B 

3. TERMIN I MIEJSCE 

12.11.2022r, godz. 09:00 Strzelnica LOK w Mielcu, ul. Partyzantów 2B 

4. PROGRAM 

1. Pistolet centralnego zapłonu 25m.- 10 strzałów  (10 ocenianych) 
2. Pistolet bocznego zapłonu 25m.- 10  strzałów (10 ocenianych) 
3. Karabin bocznego zapłonu 50 m.-  10 strzałów (10 ocenianych) 

 

5. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich.  

6. KLASYFIKACJA 

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna dla każdej konkurencji. Ponadto klasyfikacja 
generalna, która jest sumą punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach. 

7. NAGRODY 

Za miejsca 1-3 – dyplomy w każdej konkurencji. 

8. ZGŁOSZENIA 

Zapisy na listę zawodników będą przyjmowane w dniu zawodów od godziny 09:00 do godziny 09:15 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Startowe: 80 zł  

      



10. SPRAWY RÓŻNE 

Klub zabezpiecza broń i amunicję zawodnikom,  dopuszcza się stosowanie własnej broni 
i amunicji. 

Sędziowie sędziujący na zawodach mogą brać udział w konkurencjach i ich wyniki liczone są 
do klasyfikacji o ile posiadają ważną licencję zawodniczą PZSS na 2022 rok. 

Organizator wzywa do indywidualnego zabezpieczenia się w środki ochrony tj. Ochronniki 
słuchu, wzroku. Zawody są uwzględnione w kalendarzu WZSS (są zaliczane do przedłużenia licencji 
zawodniczej PZSS na kolejny rok). Wszystkich wzywa się do bezwzględnego przestrzegania 
regulaminów zawodów i strzelnicy oraz obostrzeń związanych z epidemia COVID-19.  

11.  REGULAMIN KONKURENCJI 

1.  Pistolet centralnego zapłonu 25m -Odległość do tarcz 25m -Broń: pistolet samopowtarzalny 
lub powtarzalny strzelający amunicją pistoletową lub rewolwerową w kalibrze do 11,43 mm (.45). 
Pistolety wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze. Amunicja 10 sztuk amunicji 
w kalibrze według rodzaju broni, amunicja ładowana 1x10 szt. (strzały oceniane).  

-Przebieg konkurencji i warunki strzelania - ilość strzałów: 10 - pozycja strzelecka stojąc, dopuszcza 
się strzelanie oburącz - czas strzelania 5 min. 

2.  Pistolet bocznego zapłonu 25 m -Odległość do tarcz 25 m -Broń: pistolet samopowtarzalny 
lub powtarzalny strzelający amunicją .22 LR. Pistolet wyposażone w mechaniczne przyrządy 
celownicze. Amunicja 10 sztuk amunicji w kalibrze .22 LR, amunicja ładowana 1x10 szt. (strzały 
oceniane). 

-Przebieg konkurencji i warunki strzelania - ilość strzałów: 10-  pozycja strzelecka stojąc, dopuszcza 
się strzelanie oburącz - czas strzelania 5 min. 

3.  Karabin bocznego zapłonu 50 m: -Odległość do tarcz: 50m  -Broń: dowolny karabin bocznego  
zapłonu powtarzalny lub samopowtarzalny -Amunicja 10 sztuk amunicji w kalibrze .22 LR, amunicja 
ładowana do magazynka lub pojedynczo. 

 -Przebieg konkurencji i warunki strzelania - ilość strzałów: 10 ocenianych - pozycja strzelecka stojąc, 
czas strzelania 10 min – Dopuszczone są mechaniczne przyrządy celownicze otwarte i zamknięte oraz 
przyrządy optyczne i optoelektroniczne bez powiększenia. Dopuszcza się stosowanie przyrządów 
optycznych z powiększeniem do obserwacji celu. 

 

Sprzęt dodatkowy. W czasie strzelania karabin bocznego zapłonu wolno używać pasa 
nośnego. 

Komendy Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej 
przebieg. Komendy występujące na linii ognia są następujące: ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do 
magazynka, podłącza magazynek do broni i przeładowuje/ START /można strzelać/ STOP 
/przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/ ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ 
/odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, 



oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska/ W przypadku 
gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka 
na kontrolę rozładowania broni.  

Punktacja i wyniki. Wynikiem w 1, 2, 3 konkurencji jest suma wartości 10 przestrzelin 
w  tarczy.  

W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów o miejscu decyduje ilość „dziesiątek 
centralnych”.  

Bezpieczeństwo Wzywa się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu zawodów 
i regulaminu strzelnicy oraz obostrzeń związanych z epidemią SARS- CoV2 

Kary Od końcowego wyniku odjęte zostaną 10 punkty:  

a)  za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę;  
b)  za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym dodatkowo 
odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;  
c)  za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia bezpieczeństwa. 
Odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;  
d)  przy pierwszym przewinieniu polegającym na stosowaniu podpórki w trakcie konkurencji. 
Następną karą za stosowanie podpórki jest dyskwalifikacja. Opuszczenie stanowiska po ukończeniu 
konkurencji bez sprawdzenia rozładowania broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją. 
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją.  
Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją 

Problemy techniczne z bronią lub amunicją. Za wszelkie problemy z własną bronią lub 
amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe 
doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu 
naboi znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny.  

Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po 
zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna. 

Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne wyrażeniem zgody na publikację wyników na 
stronie WWW.OGNIOMISTRZ-MIELEC.PL oraz zgodnie z regulaminem PZSS przesłanie danych 
o zawodnikach i wynikach do Biura Podkarpackiego Związku Strzelectwa Sportowego. 

 

 

 

   Klub Strzelecki i Kolekcjonerów Broni  OGNIOMISTRZ LOK MIELEC 


