
IV OTWARTE MISTRZOSTWA  

POWIATU BIALSKIEGO  

W KONKURENCJACH KULOWYCH 

 
Zawody z obserwatorem LZSS 

1. ORGANIZATOR 

Klub Strzelecki VIS Międzyrzec Podlaski ul. Kazimierza Pułaskiego 23 ;21-560 

Międzyrzec Podlaski, tel. 600-586-500 

2. CEL ZAWODÓW 

- popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego  

- integracja środowiska strzeleckiego 

- umożliwienie sportowej rywalizacji 

- wyłonienie najlepszych strzelców. 

3. PATRONAT HONOROWY NAD MISTRZOSTWAMI SPRAWUJE 

- Starosta Powiatu Bialskiego  

4. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW 

23 maja  2021r, /niedziela/ godz.9.00,Strzelnica Klubu VIS w Łukowisku gm. 

Międzyrzec Podlaski 

5. UCZESTNICTWO W ZAWODACH 

            Członkowie klubów strzeleckich oraz osoby indywidualne posiadające licencje  

strzeleckie lub patenty strzeleckie.   

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys.: 

                 1 konkurencja 50 zł 

                 2 konkurencje 80 zł 

                 3 konkurencje 110 zł 

                 4 konkurencje 140zł 

                 5 konkurencji 150 zł|           

Wpłaty przyjmowane będą w dniu zawodów w biurze turnieju. Opłata startowa przeznaczona 

jest na działalność statutową klubu oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów 

6. KONKURENCJE 

             a)  Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów -25 m( 5 strz. próbnych w czasie 5 min   

                  oraz 4 pięciostrzałowe serie oceniane w czasie 5 min każda), postawa stojąca,  

                  chwyt broni jednorącz 

 

             b)  Pistolet sportowy20 strzałów 20 strzałów -25 m( 5 strz. próbnych w czasie 5 min  

                   oraz 4 pięciostrzałowe serie oceniane w czasie 5 min każda), postawa stojąca,  

                  chwyt broni jednorącz 

 

             c) Karabin centralnego zapłonu 20 strzałów -100m (5 strzałów próbnych w czasie 5  

                  min oraz 2dziesięciostrzałowe serie oceniane w czasie 10 min każda). 

                  Postawa leżąc ( bez pasa i podpórek), przyrządy celownicze mechaniczne 

 

             d)  Karabin sportowy – 50 m .5 strz. próbnych i 20 strzałów ocenianych  

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

                   każda). Postawa leżąc (dopuszcza się użycie pasa i kurtek strzeleckich ) przyrządy  

                  celownicze mechaniczne 

 

             e)  Strzelba dynamiczna – tor 12 strzałowy 



 

 

Broń i amunicja własne. Po wcześniejszym zgłoszeniu istniej możliwość startu na broni 

zapewnionej przez organizatora. Zabrania się używania amunicji typu Magnum i 7,62x25 TT. 

Konkurencje zgodniez zasadami bezpieczeństwa i niniejszym regulaminem zawodów.  

Skrócone dane dotyczące regulaminowych ograniczeń w broni sportowej: 

Pistolet centralnego zapłonu: wymiary pudełka pomiarowego - 300mm x150mm x50mm, 

Dopuszczalny kaliber do 9mm. 

Karabin centralnego zapłonu – dopuszczalny kaliber 7,62x39 i 5,56x45 (223Rem),  

 

KLASYFIKACJA 

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły "Open" w klasyfikacji indywidualnej.  

W klasyfikacji łącznej o pierwszeństwie w przypadku równych wyników indywidualnych  

w konkurencjach karabinowych i pistoletowych decyduje ilość trafień 10 wewnętrznych w 

przypadku takiej samej ilości trafień 10 zwykłe następnie wyniki Pcz/Kcz20, następnie 

Psp/Ksp20.  

W przypadku wciąż występującej równości wyników decydują wartości ostatnich serii w tych 

konkurencjach, w podanej kolejności. 

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistoletu (dwubój Pcz+Psp) 

Pucharyza zajęcie miejsc 1, 2 i 3w klasyfikacji łącznej karabinu (dwubój Kcz+Ksp) 

Medale  za zajęcie miejsca 1 – 3 w konkurencji Pcz 20, Psp 20, Kcz 20,Ksp20 i Trap-20 

8. ZGŁOSZENIA 

- zgłoszenia elektronicznie formularz rejestracyjny do dnia 21maja 2021r 

- w wyjątkowych sytuacjach osobiście w dniu zawodów do godz. 11.00  

9. SPRAWY RÓŻNE 

- do rywalizacji dopuszczeni będą zawodnicy których stan zdrowia nie budzi  

zastrzeżeń. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia    

   oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa wdrożonych przez organizatora w    

   związku z COVID-19  

- w karabinkach bocznego i centralnego zapłonu zabrania się używania lunet 

strzeleckich, oraz celowników optoelektronicznych.  

Pistolet centralnego zapłonu i pistolet bocznego zapłonu – przyrządy celownicze  

otwarte. 

- zawody odbędą się w oparciu o zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy  

posługiwaniu się bronią palną oraz niniejszy regulamin. 

- ochronniki słuchu i oczu oraz flagi bezpieczeństwa obowiązują wszystkich  

zawodników. 

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy i bezwzględnie  

go przestrzegać. 

- wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia  

zawodów. Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest  

nieodwołalna. 

- organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów. 

 

Obecność na zawodach jest traktowana jako akceptacja niniejszego regulaminu i wyrażenie 

zgody na udostępnienie wizerunku (zamieszczanie na stronach internetowych, prasie itp. 

mediach w celu prezentacji osiągnięć 

 


