
Regulamin zawodów 

I MEMORIAŁ ZBYSZKA JÓŹWIAKA 
 
 

Czas i miejsce zawodów: 
 

03.09.2022r. sobota,  

Strzelnica Sportowa „Jóźwiak”  w m. Nowolipsk 59, gm. Chocz ( GPS  N: 51°57´1˝ E: 17°56´8˝ ). 

 

Cel zawodów: 
-  uczczenie pamięci sp. Zbyszka Jóźwiaka, właściciela strzelnicy sportowej w Nowolipsku 

-  doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji sportowej,  

-  wyłonienie najlepszych strzelców z broni palnej bojowej,  

-  popularyzacja sportu strzeleckiego, konsolidacja środowiska strzeleckiego, 

- wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami klubów sportowych i strzelców służb mundurowych.  

Realizacja terminarza sportowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w 2022 r,  

dla zawodników licencjonowanych zaliczenie osobostartu do licencji na 2023 r. w konkurencjach: 

pistolet, karabin i strzelba  

 

Program zawodów: 
 

8.30 – 9.30 zgłaszanie zawodników w sekretariacie zawodów oraz wydanie metryczek, 

                      zamknięcie list startowych o godz. 10:30 

10.00 – 13.30   zawody strzeleckie 

14.00 – 15.00   podsumowanie wyników; wręczenie pucharów, dyplomów i nagród 

 

Konkurencje sportowe: 
 

1. 25 m Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów  
 postawa: klęcząc – 5 strzałów, stojąc – 5 strzałów, uchwyt broni jedno - lub oburęczny 

 odległość strzelania: 25 m 

 cel: tarcza pistoletowa 25 

 ilość strzałów: 3 próbne (czas 1 min) – sprawdzenie sprzęt optyczny własny, 

        10 strzałów ocenianych  (czas 5 min) 

 

2.       50 m Karabin centralnego zapłonu 15 strzałów  
 odległość strzelania: 50 m, przyrządy celownicze – mechaniczne 

 cel: tarcza figura bojowa 23p/2 

 postawa: leżąc – 5 strzałów, klęcząc – 5 strzałów, stojąc – 5 strzałów;  

 ilość strzałów: 3 próbne (czas 1 min) – sprawdzenie sprzęt optyczny własny 

             15 ocenianych (czas 8 min) 

 

3.     BIATLON Pistolet sportowy 

   Broń: pistolet  sportowy w kalibrze 22LR 

   Odległość: 12 m 

   Cel: biatlon 

Procedura strzelania: 

Pięć strzałów próbnych - czas 3 min. 

Seria oceniana – należy zamknąć 5 tarcz biatlonowych w jak najkrótszym czasie. 

 Pomiar czasu Timer strzelecki 

Ilość naboi: 5 szt. w magazynku, dopuszcza się dwa magazynki. 

 Postawa: stojąca 

      Maksymalny czas 5 min. 



 

 

4.     BIATLON Karabin sportowy 

   Broń: karabin  sportowy w kalibrze 22LR 

   Odległość: 20 m 

   Cel: biatlon 

Procedura strzelania: 

Pięć strzałów próbnych - czas 3 min. 

Seria oceniana – należy zamknąć 5 tarcz biatlonowych w jak najkrótszym czasie. 

 Pomiar czasu Timer strzelecki 

Ilość naboi: 5 szt. w magazynku, dopuszcza się dwa magazynki. 

 Postawa: stojąca 

      Maksymalny czas 5 min. 

 

5.  100m  Karabin precyzyjny 15 strzałów (oś 100 m) 

 KSM – klasa karabinek snajperski małokalibrowy 

 KSC – klasa karabin snajperski centralnego zapłonu 

 Broń:  dowolna własna broń długa:  

 KSM - kaliber 22LR,  

 KSC  - dowolny kaliber centralnego zapłonu do 12 mm,  

 Ilość strzałów: ocenianych - 15, próbnych - nieograniczona 

 Dowolne przyrządy celownicze: otwarte, zakryte lub optyczne, długość lufy, osada, itp.)  

 Pozycja: siedząca przy stole strzeleckim, broń podparta maksymalnie w dwóch  miejscach (przód 

łoże, tył – kolba) na dowolnych przedmiotach przyniesionych przez strzelca. Podpory nie mogą 

być, ze sobą trwale połączone i nie mogą być, przytwierdzone do stołu strzeleckiego. 

 Dopuszcza się równoczesne prowadzenia strzelań w obu klasach na osi. 

 Seria treningowa (rozgrzewka) -  dowolna ilość strzałów do lewej górnej tarczy w czasie  4 minut, 

 Seria oceniana – po 3 strzały do każdej z 5 tarcz ocenianych oraz dowolna ilość strzałów do tarczy 

próbnej w czasie 10min. 

. 

 

6. TRAP- 10 (bez strzałów próbnych)  

 Broń: strzelba gładkolufowa o kalibrach od ‘20’ do ‘12’ 

 Cel: rzutki szt. 10 

 w przypadku równych wyników od 1 do 3 miejsca o kolejności zadecydują pierwsze 

trafienia  

 

UCZESTNICTWO 
 Zawodnicy posiadający licencje zawodnicze PZSS oraz wszyscy Członkowie BELLONA 

 Kalisz 

 Kategoria wiekowa: OPEN. 

 

KLASYFIKACJA 
 Indywidualna we wszystkich konkurencjach  

 Podczas zawodów prowadzi się wspólną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn. 

 Ocena tarcz wg przepisów PZSS. 

 

 

NAGRODY 
 Indywidualne w poszczególnych konkurencjach: medale (za 1,2,3 m.) oraz dyplomy (za 

1,2,3,4,5,6 m.)  

 Dla najlepszych trzech zawodników turnieju w dwuboju strzeleckim w konkurencjach 

kulowych: strzelanie Nr 1+2= dodatkowo puchary. 



 

ZGŁOSZENIA  
 Internetowo poprzez Formularz zgłoszeniowy na stronie www.bellona.kalisz.pl 

 W biurze zawodów w dniu zawodów, tylko w przypadku wolnych miejsc, na strzelnicy 

sportowej „Jóźwiak” w godz. od 8:30 do godz. 10:30. 

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH 
Zawodnicy uiszczają opłatę startową poprzez Przelewy24 oraz w dniu zawodów biurze strzelnicy  

z dodatkową opłatą manipulacyjną 10,00 zł. 
Wysokość opłat startowych: 

za pierwszą konkurencję  - 60,00 zł 

oraz za każdą następną po - 20,00 zł 

a za konkurencję Biatlon  -10,00 zł za osobostart (dopuszcza się powtarzanie konkurencji). 

Dla osób nie posiadających własnej broni i amunicji koszt użyczenia na strzelnicy w następujących 

konkurencjach: 

Pcz 10d  -   40,00 zł 

Kcz 15l  -   70,00 zł 

Trap 10 -  50,00 zł 

 Biatlon:          -            15,00 zł/ za 1 konkurencje 

Płatność za amunicję w biurze zawodów. 

Nie ma możliwości udostępnienia broni do konkurencji 100m-Karabin precyzyjny 15 strzałów.  

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 Strzelanie w konkurencji Nr 1 - broń krótka z wyłączeniem rewolwerów, tuningowanych 

uchwytów, luf, przyrządów celowniczych, itp. 

Dopuszcza się strzelanie z pistoletów z obu rąk.  

Dopuszczone są tylko mechaniczne przyrządy celownicze. 

      W konkurencji Nr 2 dopuszcza się jest tylko muszkę słupkową. 

  W konkurencji Nr 4 dopuszczone karabinki powtarzalne, przeładowywane ręcznie po każdym 

 strzale.  

 O udziale w zawodach zadecyduje kolejność zgłoszeń, ilość zawodników ograniczona. 

 Rejestracja w dniu zawodów, tylko w przypadku wolnych miejsc, biuro czynne do g. 10.30. 

  W przypadkach spornych o dopuszczeniu danego egzemplarza broni do użycia w turnieju 

decyduje Sędzia Główny. 

 W przypadku braku uregulowań lub niejasności regulaminowych decyzja Sędziego Głównego 

jest ostateczna.  

 Opłata za złożenie protestu – 100,00 zł. 

 Na terenie strzelnicy obowiązują ochronniki oczu i słuchu wszystkie osoby. 

 Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

www.bellona.kalisz.pl do dnia 01.09.2022r. 

 W trakcie zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje. 

 Udział zawodników licencjonowanych w zawodach będzie podstawą do przedłużenia Licencji 

Zawodniczych PZSS na 2023 r. w poszczególnych dyscyplinach strzeleckich. 

 Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: 

         przyjęcie warunków regulaminu zawodów, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów przeprowadzenia zawodów, wyrażenie zgody na zamieszczanie przez 

organizatora danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, 

internetowych i w formie drukowanej. 

 Na terenie całej strzelnicy obowiązują aktualne wytyczne sanitarne, jest 

bezwzględny obowiązek dostosowania się do nich przez wszystkie osoby! 

  Wszelkie informacje będą publikowane na bieżąco na stronie klubowej: 

 www.bellona.kalisz.pl.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

http://www.bellona.kalisz.pl/
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