
KARABIN PRECYZYJNY BOCZNEGO ZAPŁONU 
 ( załącznik nr 3 do regulaminu ) 

 

1.  Broń— karabin bocznego zapłonu . Przyrządy celownicze dowolne. W trakcie trwania kon-

kurencji  nie wolno zmieniać broni lub jej zasadniczych części. 

 

2.  Amunicja— bocznego zapłonu. 

 

     3.  Sprzęt dodatkowy - obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i wskaźników bezpie-

czeństwa . Można używać optycznych urządzeń obserwacyjnych oraz okularów i innych  

przyrządów ułatwiających celowanie, bipodów. 

 

      4. Tarcza - tarcza zbiorcza dwunastopolowa, karabin sportowy TS-1w ilości 1 szt. dla każdego 

 zawodnika. 

    

      5.  Linia ognia — na dystansie 75 metrów, powinna być w sposób wyraźny naniesiona na pod 

 łoże. Może być wykonana z przymocowanych do podłoża taśm lub listew drewnianych. 

 

6. Komendy — wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący   

 jej przebieg. 

 

7. Przebieg konkurencji—  czas konkurencji mierzony za pomoca TIMERA  i wynosi: 3 minutu 

na oddanie dowolnej ilości strzałow próbnych do oznaczonych 2 tarcz i 10 minut na oddanie10 

ocenianych strzałów, do 10 tarcz, po jednym strzale do tarczy .Broń może być podparta tylko w 

jednym punktcie za pomocą bipoda. 

 

8. Postawa strzelecka — postawa strzelecka leżąc. 

 

       9. Wynik - końcowy wynik jest sumą punktów uzyskanych przez zawodnika na poszczególnych  

 tarczach. 

 

       10. Bezpieczeństwo – w czasie trwania zawodów oraz w konkurencji, zawodników obowiązu  

 ją : regulamin zawodów, zasady bezpieczeństwa PZSS oraz regulamin  strzelnicy. 

       Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 a/ przenoszenie broni na terenie strzelnicy przez zawodników tylko w kaburze lub  futerale; 

b/ wyjmowanie broni przez zawodników z kabur lub futerałów tylko na stanowisku  strzelec-

kim na komendę sędziego prowadzącego lub w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa; 

 c/ pierwsze w etapie wprowadzanie magazynka do pistoletu lub zamykanie bębna w rewol 

 werze tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego; 

 d/ zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią na terenie całej 

 strzelnicy; 

 e/ zachowanie bezpiecznego kierunku zwracania wylotu lufy broni; 

 f/ nie wysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy, w momencie     od

 dawania strzału; 

           g/ zabrania się trzymania palca na języku spustowym broni przed sygnałem timera; 

           h/ zabrania się wchodzenia zawodnikom lub innym osobą za linię ognia w czasie  trwania 

 konkurencji. 

          i/ dopuszcza się ładowanie magazynka nabojami między odległościami strzelania bez 

 zgody sędziego; 

         j) obowiązkowe stosowanie wskaźnika bezpieczeństwa; 

 

 



 

          Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją strzelca z zawodów. 

 

11. Problemy techniczne z bronią lub amunicją - Za wszelkiego rodzaju problemy z bronią     

lub amunicją odpowiada zawodnik.  W przypadku wystąpienia  niewypału dopuszcza się do-

datkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono 

po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny. 

 

12. Protesty— Zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpo-

średnio po zaistnieniu spornego zdarzenia (jeśli protest dotyczy uzyskanego przez zawodnika wyni-

ku, należy złożyć go przed podpisaniem metryczki). Protest należy 

kierować do sędziego głównego, a jego decyzja jest ostateczna. 

 

13. Klasyfikacja - klasyfikacja indywidualna, otwarcie klasy od 8 zawodników. 

 

      14.Wyróżnienia - dyplomami -  zawodników za miejsca 1-5 

 

      15.Postanowienia końcowe - 

          1. W czasie zawodów obowiązują  przepisy bezpieczeństwa PZSS, regulamin strzelnicy oraz   

 regulamin zawodów. 

           2. W przypadku ostrzelania tarczy większą ilością pocisków w ocenie pomija się najwyżej 

 punktowane przestrzeliny , o ile nie zostanie ustalony sprawca. 

           3. Protesty należy zgłaszać natychmiast  po zdarzeniu. 

           4. Składkę wspierającą cele statutowe Bractwa w wysokości  20,00 zł.od konkurencji należy                       

uiścić przy pobraniu metryczki. W w/w. kwocie nie jest wliczona amunicja. 

           5. Organizator powoła jury, które rozstrzygać będzie wszelkie kwestie sporne, 

           6. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 

           7. Zawody umieszczone w kalendarzu WZSS z wyznaczonym obserwatorem, zaliczane do  

 przedłużenia ważności licencji 

           8.Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie. 

 


