
REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH 
„GRYF GUN 2021”

I   CEL ZAWODÓW
- popularyzacja sportu strzeleckiego, oraz sprawdzenie umiejętnos�ci strzeleckich,
- zaliczenie wymaganych strzelan�  do licencji PZSS,
- integracja s�rodowiska strzeleckiego.

II   ORGANIZATOR
- Grodziski Klub Strzelecki GRYF, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 
   www.gryf.cba.pl
- kierownik zawodo� w Maciej Kandulski, tel. 506 443 916.

III   MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
- strzelnica WCKiS w Zdroju,  62-065 Grodzisk Wielkopolski,
- zgodnie z kalendarzem WZSS na 2021 rok, w godz. 900 – 1600,
- w przypadku braku moz2 liwos�ci zorganizowania zawodo� w w związku z pandemią Covid-19
   zawody odbędą się w innym terminie, kto� ry zostanie podany na stronie internetowej Klubu. 

Termin I rundy: 11 kwiecien�  2021 ( gło� wna konkurencja - Rewolwer centralnego zapłonu)
Termin II rundy: 20 czerwiec 2021 ( gło� wna konkurencja - Pistolet wojskowy)
Termin III rundy: 29 sierpien�  2021 ( gło� wna konkurencja - Pistolet bocznego zapłonu)
Termin IV rundy: 24 paz�dziernik 2021 ( gło� wna konkurencja - Pistolet duz2ego kalibru)

IV   PROGRAM ZAWODÓW
1.   Pistolet sportowy-20 (Psp-20) 

-pistolety i rewolwery bocznego zapłonu,
-5 strzało� w pro� bnych (1 seria 5-strzałowa), 
-20 strzało� w ocenianych (10 strzało� w do jednej tarczy), 
-postawa stojąc z jednej ręki, 
-odległos�c� 25 m, 
-tarcza do strzelan�  konkurencji Psp cz.d. - 2 szt. (strzały pro� bne zaklejane), 
-czas strzelania – 5 min. - seria pro� bna, 2 x 10 min. strzały oceniane.

2.   Pistolet bocznego zapłonu – 20 oburącz (Pbz-20) 
-pistolety i rewolwery bocznego zapłonu, 
-5 strzało� w pro� bnych (1 seria 5-strzałowa), 
-20 strzało� w ocenianych (10 strzało� w do jednej tarczy), 
-postawa stojąc oburącz, - odległos�c� 25 m, 
-tarcza do strzelan�  konkurencji Psp cz.d. - 2 szt. (strzały pro� bne zaklejane), 
-czas strzelania – 3 min. - seria pro� bna, 2 x 5 min. strzały oceniane.

 3.   Pistolet centralnego zapłonu-20 (Pcz-20)
-pistolety i rewolwery centralnego zapłonu, 
-5 strzało� w pro� bnych (1 seria 5-strzałowa), 
-20 strzało� w ocenianych (10 strzało� w do jednej tarczy), 
-postawa stojąc z jednej ręki, 
-odległos�c� 25 m, 
-tarcza do strzelan�  konkurencji Pcz cz.d. - 2 szt. (strzały pro� bne zaklejane), 
-czas strzelania – 5 min. - seria pro� bna, 2 x 10 min. strzały oceniane.

4.   Pistolet dużego kalibru-20 oburącz (Pdk-20) 
-pistolety i rewolwery centralnego zapłonu, 

http://www.gryf.cba.pl/


-5 strzało� w pro� bnych (1 seria 5-strzałowa), 
-20 strzało� w ocenianych (10 strzało� w do jednej tarczy), 
-postawa stojąc oburącz, 
-odległos�c� 25 m, 
-tarcza do strzelan�  konkurencji Pcz cz.d. - 2 szt. (strzały pro� bne zaklejane), 
-czas strzelania – 3 min. - seria pro� bna, 2 x 5 min. strzały oceniane, 

5.   Pistolet wojskowy-20  (Pw-20) 
-pistolet centralnego zapłonu kaliber 9 mm, 
-dwa magazynki, brak strzało� w pro� bnych
-20 strzało� w ocenianych (10 strzało� w do jednej tarczy ze zmianą magazynka), 
-postawa stojąc oburącz, 
-odległos�c� 25 m, 
-tarcza  23p, 
-czas strzelania – 2 x 5 min. - obowiązkowa zmiana magazynka w kaz2dej serii 10 
strzałowej.

6.   Rewolwer centralnego zapłonu-20  (Rcz-20) 
-rewolwery centralnego zapłonu, 
-brak strzało� w pro� bnych
-20 strzało� w ocenianych (10 strzało� w do jednej tarczy), 
-ocena trafien�  na tarczy zgodna z kalibrem broni,
-postawa stojąc oburącz, 
-odległos�c� 25 m, 
-tarcza do strzelan�  konkurencji Pcz cz.d., 
-czas strzelania – 2 x 10 min. 

7.   Pistolet pneumatyczny-20  (Ppn-20) 
-pistolet pneumatyczny 4,5 mm, 
-20 strzało� w ocenianych (5 strzało� w do jednej tarczy), 
-postawa stojąc z jednej ręki, 
-odległos�c� 10 m, 
-tarcza  do konkurencji Ppn, 
-czas strzelania – 10 min. strzały pro� bne, 25 minut strzały oceniane.

V   UCZESTNICTWO
- członkowie klubo� w posiadający aktualną licencję strzelecką. 

VI PUNKTACJA
- klasyfikacja indywidualna w kaz2dej konkurencji,
- klasyfikacja tro� jboju.

VII   NAGRODY
- za zajęcie miejsca I-III w kaz2dej klasyfikacji – dyplomy,
- za zajęcie miejsca I-III w konkurencji wiodącej – nagrody o łącznej wartos�ci 1000 zł
- za zajęcie I miejsca we wspo� łzawodnictwie w ramach tro� jboju (suma wyniko� w zawodnika w 
tro� jboju z jego trzech najlepszych rund) - Puchar GRYF GUN 2021 oraz dyplomy za miejsca od 
I do VI.

VIII   ZGŁOSZENIA
- moz2 liwos�c� wczes�niejszej rezerwacji godzin konkurencji na stronie www.gryf.cba.pl
- w dniu zawodo� w na strzelnicy w sekretariacie zawodo� w.

IX   KOSZTY UCZESTNICTWA
- startowe 30 zł – konkurencje kulowe, 20 zł – pistolet pneumatyczny.

http://www.gryf.cba.pl/


X   USTALENIA ORGANIZACYJNE 
- bron�  i amunicja własna,
- dla oso� b nie posiadających własnej broni i amunicji moz2 liwos�c� odpłatnego strzelania z 
jednostek organizatora,
- zawody rozpoczynają się o godzinie 9.00, 
- zawodniko� w obowiązują przepisy PZSS, przepisy bezpieczen� stwa na strzelnicy oraz wpis do 
ksiąz2ki rejestru pobytu na strzelnicy, 
- w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy PZSS,
- zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora i zatwierdzeni przez Kolegium 
Sędzio� w WZSS,
- wszystkie konkurencje rozgrywane są w kategorii OPEN, 
- z zawodo� w zostanie sporządzony się komunikat zawierający protokoły z przeprowadzonych 
konkurencji, podpisane przez Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej i Obserwatora WZSS,
- zgodnie z zaleceniem WZSS w okresie pandemii obowiązują obostrzenia sanitarne,
- organizator zastrzega sobie moz2 liwos�c� zmian w regulaminie z przyczyn od niego 
niezalez2nych. O zmianach zawodnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zawodo� w. 
- zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako przyjęcie warunko� w regulaminu 
zawodo� w, wyraz2enie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celo� w przeprowadzenia 
zawodo� w i ogłoszenia wyniko� w, wyraz2enie zgody na zamieszczenie przez organizatora 
danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i 
w formie drukowanej. 

Zarząd GKS GRYF


