
REGULAMIN

zawodów strzeleckich z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości organizowanych przez Stowarzyszenie

Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa 9x19
 w dniu 10.11.2018 r.

1. CEL ZAWODÓW 

– propagowanie  i  rozwój  strzelectwa  sportowego  na  terenie  woj.

podkarpackiego,

– zapewnienie  strzelcom  możliwości  uczestnictwa  we  współzawodnictwie

sportowym, 

– doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich, 

– wyłonienie najlepszych strzelców 

– zdobywanie odznak strzeleckich

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Zarząd  Stowarzyszenia  Kolekcjonerów  Broni  Palnej  i  Strzelectwa  9x19  z/s  

w Leżajsku, tel. 792 901 229, 796 481 045, e-mail: kontakt@9x19.pl

3. MIEJSCE ZAWODÓW:

Strzelnica Sportowa w Żołyni, ul. Mickiewicza 114, 37-110 Żołynia.

4. TERMIN: 

10.11.2018 r. Od godz. 9:30. 

5. PROGRAM ZAWODÓW 

Strzelania będą odbywać się od godz. 10:00. Rejestracja zawodników odbywa się do

dnia  09.11.2018 r.  do godziny 23:39.  Przewidywany czas zakończenia  zawodów  

i rozdania nagród godz. 14:00. 



Rozgrywane będą dwie konkurencje: 

a) Pistolet centralnego zapłonu:

• 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych 

• czas nieograniczony, jednak nie dłuższy niż 13 min (w tym 3 min na strzały

próbne). 

• celem jest pistoletowa tarcza pierścieniowa TS - 2, 

• odległość 25 metrów, postawa stojąca z wolnej ręki lub oburącz

• broń krótka każdego typu w kalibrze 9mm,

• punktacja  zgodnie  z  przestrzelinami  punktowymi  na  tarczy  TS-2  

(10 najlepszych przestrzelin punktowych)

b) Pistolet centralnego zapłonu: 

• 7 strzałów ocenianych

• czas nieograniczony, jednak nie dłuższy niż 7 minut

• celem jest cel kroczący Flip-Target Xtreme 

• odległość 12 metrów, postawa stojąca z wolnej ręki lub oburącz

• broń krótka każdego typu w kalibrze 9mm

• punktacja: 5pkt. za każde trafienie w cel ruchomy powodujący jego oddalenie

w  kierunku  kulochwytu.  Nieoddalenie  się  celu  kroczącego  w  kierunku

kulochwytu powoduje nienaliczenie punktów

Żadna  część  broni  nie  może  opierać  się  na  podpórce.  Wszelkie  podpory  są

zabronione. 

6. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą uczestniczyć Członkowie oraz Kandydaci Stowarzyszenia

Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa 9x19.

Wszelkie  komendy  w  trakcie  trwania  konkurencji  wydaje  Główny  Prowadzący

Strzelanie. 



Komendy występujące na linii ognia są następujące: 

• ŁADUJ - zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podłącza magazynek do

broni, przybiera postawę strzelecką, przeładowuje broń

• START – zawodnik oddaje strzały w kierunku celu

• STOP  - zawodnik przerywa strzelanie, zdejmuje palec z języka spustowego

ROZŁADUJ  DO  PRZEJRZENIA BROŃ  –  zawodnik  odłącza  magazynek,

pokazuje  Głównemu Prowadzącemu Strzelanie pusty magazynek oraz pustą

komorę nabojową, oddaje strzał kontrolny w kierunku kulochwytu, chowa lub

odkłada broń w miejscu wyznaczonym i schodzi ze stanowiska.

Oddanie  strzału  przed  komendą  START  lub  po  komendzie  STOP  karane  jest

dyskwalifikacją. W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem

przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni.

Po  skończeniu  strzelania,  przed  zejściem  ze  stanowiska,  broń  musi  być

skontrolowana przez Głównego Prowadzącego Strzelanie. Brak zgłoszenia broni do

przejrzenia będzie skutkowała dyskwalifikacją zawodnika – bez prawa zwrotu opłaty

startowej i amunicji. 

7. KLASYFIKACJA

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, suma punktów z obydwu

konkurencji. W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach 

o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal

nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd.

8. NAGRODY

Za miejsce I: 

– Puchar  Stowarzyszenia  Kolekcjonerów  Broni  Palnej  i  Strzelectwa  9x19  

z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

– Dyplom okolicznościowy

– Nagroda "Voucher" o wartości 200 zł do wydania w sklepie SpecBrands.pl lub



innym wskazanym przez Organizatora w dniu zawodów.

Za miejsce II:

– Puchar  Stowarzyszenia  Kolekcjonerów  Broni  Palnej  i  Strzelectwa  9x19  

z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

– Dyplom okolicznościowy

– Nagroda "Voucher" o wartości 150 zł do wydania w sklepie SpecBrands.pl lub

innym wskazanym przez Organizatora w dniu zawodów.

Za miejsce III:

– Puchar  Stowarzyszenia  Kolekcjonerów  Broni  Palnej  i  Strzelectwa  9x19  

z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

– Dyplom okolicznościowy

– Nagroda "Voucher" o wartości 100 zł do wydania w sklepie SpecBrands.pl lub

innym wskazanym przez Organizatora w dniu zawodów.

Za miejsce IV:

– Statuetka  okolicznościowa  Stowarzyszenia  Kolekcjonerów  Broni  Palnej  

i Strzelectwa 9x19 z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

– Dyplom okolicznościowy

Za miejsce V:

– Statuetka  okolicznościowa  Stowarzyszenia  Kolekcjonerów  Broni  Palnej  

i Strzelectwa 9x19 z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

– Dyplom okolicznościowy

Dodatkowo po rozstrzygnięciu zawodów,wśród osób biorących udział w zawodach

nastąpi losowanie 5 szt.  książek pt.  "Strzelectwo Bojowe" autorstwa Mad Leaf'a  

z autografem.



Miejsca od I do III nie biorą udziału w losowaniu.

9. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia  przyjmowane  są  na  bieżąco.  Rejestracja  zawodników  odbywa  się

wyłącznie  za  pośrednictwem  formularza  rejestracyjnego  dostępnego  na  stronie

www.9x19.pl/rejestracja

Organizator zastrzega sobie prawo do wpisania wybranych osób na listę startową bez

wcześniejszej rejestracji.

10. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Koszty startowego pokrywają  zainteresowani  uczestnictwem zawodnicy.  Koszt  za

udział w zawodach wynosi 25zł. Płatność za udział w zawodach następuje w dniu

zawodów.

11. SPRAWY RÓŻNE

Uczestnicy  korzystają  z  własnej  broni.  Nieprzestrzeganie  regulaminu  strzelnicy,

regulaminu  zawodów  będzie  skutkować  dyskwalifikacją  zawodnika,  bez  prawa

zwrotu  opłaty  startowej.  Prawo interpretacji  niniejszego  regulaminu  i  przepisów

strzeleckich  przysługuje  Organizatorowi  zawodów.  Zawodnik  ma  prawo  złożyć

pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. 



Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa 9x19


