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REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

ŚWIĘTO KOBIET 2023 

 

Cel zawodów: 
- Uczczenie Międzynarodowego Święta Kobiet przypadającego 8 marca 

- Wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencjach:  Pistolet sportowy, Karabin sportowy, 

Karabin snajperski, Trap 10 oraz Biatlon 

- Popularyzacja strzelectwa sportowego  
- Integracja środowiska strzeleckiego ze szczególnym uwzględnieniem płci pięknej 
 

 

Organizator zawodów 
 

Stowarzyszenie Strzeleckie Bellona Kalisz 
 

62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 
 

www.bellona.kalisz.pl, e-mail: 497efl@efl.onet.pl 
 

Termin i miejsce zawodów 
 
- 11 marca 2023 r rozpoczęcie od godz. 9:00, początek strzelań godz. 10:00  
- Strzelnica sportowa: Nowolipsk 59, 63-313 Nowolipsk k/Chocza 
 
- Zamkniecie list startowych o godz. 10.00 
 

 

Program zawodów: 

 

KONKURENCJE: 
 

- Nr 1. - Psp 10d – 25 m Pistolet sportowy 10 strzałów, część dokładna 

Broń: pistolet (rewolwer) sportowy (kal. 22LR) 

Postawa: stojąc – dopuszcza się strzelanie oburącz 

3 strzały próbne czas 3 min. 10 strzałów ocenianych czas 10 min  
Tarcza sportowa do pistoletu 25 m  
Ocena tarcz: 10 najlepszych 

 
- Nr 2. - Ksp 15l. – 50 m Karabin sportowy 15 strzałów leżąc 

Broń: karabin sportowy (kal. 22LR) 

Postawa: leżąc 

3 strzały próbne czas 3 min.- tarcza próbna (lewa górna) 

15 strzałów ocenianych czas 15 min do 3 tarcz ocenianych, w każdej maksymalnie 5 przestrzelin   
Tarcza sportowa 50 m  

 
- Nr 3– TRAP 10 

Trap 10 (bez strzałów próbnych) . 

 

- Nr 4 – Biatlon „20 m szybka piątka”  
Broń: karabin sportowy (kal. 22LR) – ładowany pojedynczo nabojami 

Postawa: leżąc - 3 strzały próbne czas 1 min.  
Seria oceniana - należy zamknąć 5 celi biatlonowych w jak najkrótszym 
czasie, Ilość naboi maksymalnie 10 szt., 
Czas nieprzekraczalny 5 min. 
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Strzelanie nr 5 – 100m karabin snajperski 15 strzałów (oś 100 m) 

5a – klasa karabinek snajperski małokalibrowy 

5b – klasa karabin snajperski centralnego zapłonu 

Broń:  dowolna broń długa: 5a  - kaliber 22LR, 5b - dowolny kaliber centralnego zapłonu. 

Dowolne przyrządy celownicze, długość, lufy, osada, itp.)  

Pozycja: siedząc 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 na osi w obu klasach. 

         

Seria treningowa (rozgrzewka) - trzy serie oceniane do tarczy  próbnej. 

 - seria treningowa (rozgrzewka) – dowolna ilość strzałów do lewej górnej tarczy  

                           w czasie  4 minut 

  - każda seria oceniana – po trzy, strzały do każdej z 5 tarcz ocenianych oraz dowolna ilość,  

                             strzałów do tarczy próbnej w czasie regulaminowym 3 minut. 

Procedura strzelań zgodna z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu 

 

Uczestnictwo: 
- Wszyscy zawodnicy posiadający licencje PZSS na 2023 rok.  
 

Klasyfikacja:  
Kategoria wiekowa: OPEN 

Indywidualna w poszczególnych konkurencjach. 

 

Nagrody: 
Nagroda: specjalna dla Najlepszej Kobiety w dwuboju kulowym (konk. nr 1 + nr 2) 

Medale za I-III miejsca  
Dyplomy: I – VI. 

 

Zgłoszenia: 
- poprzez Formularz zgłoszeniowy na stronie www.bellona.kalisz.pl 

- w biurze zawodów strzelnicy „Jóźwiak” Nowolipsk k/Chocza od 8:30 do godz. 10:00 w dniu zawodów  

   tylko w przypadku wolnych miejsc 
 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH 

 
Zawodnicy uiszczają opłatę startową w momencie zapisu przez formularz internetowy, za pośrednictwem 

Przelewy.24.pl lub w ostateczności w biurze zawodów: 

w wysokości: 

za pierwszą konkurencję – 60,00 zł 

oraz za każdą następną po  30,00 zł 

Konkurencja Biatlon       -  20,00 zł 

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

konkurencjach: 

Psp 10d  -   40,00 zł 

Ksp 15l  -   40,00 zł 

Trap 10 -  40,00 zł 

Biatlon  -  30,00 zł 

 

Wszystkie kobiety są zwolnione z opłaty startowej!! 
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Informacje dodatkowe: 
- Kontrola strzałów próbnych w konkurencjach – własny sprzęt optyczny;  
- Zawody są ujęte w kalendarzu Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, dla licencjonowanych 

zawodników są podstawą do przedłużenia licencji zawodniczej PZSS na 2024 rok;  
- W trakcie zawodów posiłek wydawany zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi; 

- W konkurencji nr 1,2,3 i 4 dopuszczone tylko mechaniczne przyrządy celownicze; 

- W trakcie zawodów organizator tradycyjnie zabezpiecza wszystkim uczestnikom posiłek oraz napoje; 

- 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 formie drukowanej. 

 

- Na strzelnicy oraz w pawilonie strzeleckim obowiązują aktualne wytyczne epidemiologiczne.  

 

Wszelkie informacje będą publikowane na bieżąco na stronie klubowej www.bellona.kalisz.pl 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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Załącznik Nr 1  

do Regulaminu  Zawodów Strzeleckich DZIEŃ KOBIET 2023 
        

 

Procedura strzelania w konkurencji 100 m karabin snajperski 15 strzałów: 

 

- Prowadzący strzelanie (Sędzia) podaje komendę do zajęcia stanowisk przy stołach przez  

    3-4 zawodników pierwszej grupy strzelców wyłonionych w trakcie losowania. 

-  zawodnik ma 3 minuty czasu na zajęcie stanowiska i ustawienie broni 

-  po sygnale prowadzącego strzelanie, zawodnik ma 4 minuty czasu na wykonanie sesji treningowej 

- po zakończeniu strzelania zawodnik rozładowuje broń, pozostawia zamek w tylnym położeniu  

   i podnosi rękę dając znak sędziemu do sprawdzenia rozładowania broni. 

- po zakończonym czasie sesji treningowej lub wcześniejszym zakończeniu strzelania przez ostatniego  

   zawodnika danej grupy, prowadzący strzelanie, po upewnieniu się, że wszyscy zawodnicy mają broń 

   rozładowaną i zamki otwarte, zarządza 2 minuty przerwy 

 

- Na sygnał prowadzącego zawodnicy rozpoczynają 5 serii ocenianych w czasie 3 min każda= 15min 

  5 serii ocenianych do 5 tarcz (max 3 strzały do 1 tarczy)  

  W tym czasie zawodnik ma prawo oddać 3 strzały oceniane (i dowolną ilość strzałów próbnych do 

  lewej próbnej tarczy) do dowolnej ocenianej tarczy.  

 Za każdy strzał do innej tarczy lub nadliczbowy strzał do tarczy ocenianej nałożona jest kara- 10 pkt. 

 

- Po zakończeniu strzelania zawodnik rozładowuje broń i pozostawia zamek w tylnym położeniu lub wkłada  

  do komory nabojowej wskaźnik bezpieczeństwa i sygnalizuje sędziemu zakończenie serii przez 

  podniesienie ręki 

-Po zakończeniu serii ocenianych, prowadzący strzelanie sprawdza rozładowanie broni 

  i zarządza zdjęcie broni ze stołów schowanie do pokrowców lub pojemników na broń 

-Po tym fakcie następuje przerwa techniczna na zmianę tarcz dla następnej grupy strzelców. 

 

- Wszystkie tarcze wyłożone są do oglądania po ocenie sędziów i nie mogą być usunięte do czasu 

   ogłoszenia oficjalnych wyników zawodów 

- Każdemu zawodnikowi przysługuje prawo do oprotestowania oceny tarcz przez 15 minut po ich 

   wywieszeniu. Powtórna ocena tarcz dokonana przez sędziów jest ostateczna 

- Każdy zawodnik może być obecny podczas oceny jego tarcz. 

 

Punktacja 

 

- Wynikiem konkurencji jest suma punktów uzyskanych w pięciu seriach do tarcz ocenianych po potrąceniu 

  ewentualnych punktów karnych. 

 

Wzór tarcz 

 


