
Regulamin zawodów strzeleckich 

MODERN LONGSHOT 2021 

oraz 

Regulamin zawodów strzeleckich 

HISTORY LONGSHOT 2021 
 

Cel zawodów 

Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości a także 

wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk służb mundurowych i sportowych. Zawody 

mają na celu poprzez wzajemną rywalizacje podnosić kwalifikacje funkcjonariuszy i żołnierzy 

jak również propagować konkurencje na gruncie cywilnym. W trakcie współzawodnictwa 

wyłoniony będzie najlepszy zespół strzelecki oraz najlepszy strzelec 

Organizator Zawodów 

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Klub Strzelectwa Praktycznego DELTA  przy 

współpracy z Centrum Strzeleckim Nietoperek i KSK "Kaliber 7,62" w Skwierzynie oraz 

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana 

oraz OSPWL Wędrzyn. 

Termin i miejsce zawodów 

22-25.04.2021 r. Wędrzyn koło Sulęcina, woj. lubuskie. Strzelnica OSPWL Wędrzyn. 

Konkurencje 

Broń: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458. 
Klasy sprzętowe: TACTICAL (patrz „Sprawy różne”), OPEN wszystkie w kalibrze 222 do 458. 
Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i 
innej nie dozwolonej do strzelań sportowych. 
Bez strzałów próbnych! 
 
KARABIN HISTORYCZNY KLASA OPEN: 
Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458. Każdy egzemplarz wyprodukowany 
do roku 1950. Nie replika. 
Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni, opierające się na 
rozwiązaniach spotykanych przed rokiem 1950. 
 
KARABIN HISTORYCZNY KLASA WOJSKOWA: 
Karabin wojskowy centralnego zapłonu, w kalibrze od 222 do 458, wyprodukowany przed 
rokiem 1950. Tylko oryginalna konfiguracja fabryczna, będąca na wyposażeniu formacji 
wojskowych. 
Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni. 



Muszka w postaci słupka. Dopuszcza się osłony muszki jeżeli fabrycznie były stosowane na 
danym typie broni. 
Szczerbinka w postaci celownika ramkowego lub celownika przeziernikowego (jeżeli 
fabrycznie był montowany na danym typie broni). 
 
 

• Konkurencje dla klasy TACTICAL i OPEN: 

KONKURENCJA NR 1 

Cel: tarcza LONGSHOT™ 300,  

Odległość: 300 metrów. 

Postawa: dowolna 

Czas strzelania: 10 minut 

Ilość strzałów: 10  

KONKURENCJA NR 2 

Cel: tarcza LONGSHOT™ 600,  

Odległość: 600 metrów 

Postawa: dowolna 

Czas strzelania: 10 minut. 

Ilość strzałów: 10 

KONKURENCJA NR 3 

Cel: tarcza LONGSHOT™ 800 o wymiarach 1000x1000 mm 

Odległość: 800 metrów 

Postawa: dowolna 

Czas strzelania: 10 minut 

Ilość strzałów: 10 

 O klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych w konkurencjach nr 1, 

nr 2 i nr 3. 

UWAGA! Dodatkowo rozegrana będzie oddzielna konkurencja w strzelaniu na 1000 (+) 

metrów! 

Cel: tarcza LONGSHOT™ 800 o wymiarach 1000x1000 mm 

Odległość: 1000 (+) metrów. 

Postawa: dowolna. 

Czas strzelania: 10 minut. 

Ilość strzałów: 10 

 



• Konkurencje dla klasy SUPER MAGNUM: 

KONKURENCJA NR 1 

Cel: tarcza LONGSHOT™ 1000 z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 
1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (0,5 pkt.) 

Odległość: 1000 metrów 

Postawa: dowolna 

Czas strzelania: 10 minut 

Ilość strzałów: 5 

Wynik: punktacja x 1  

KONKURENCJA NR 2 

Cel: tarcza LONGSHOT™ 1000 z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 
1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (0,5 pkt.) 

Odległość: 1200 metrów 

Postawa: dowolna 

Czas strzelania: 10 minut 

Ilość strzałów: 5 

Wynik: punktacja x 1,5 

 

KONKURENCJA NR 3 

Cel: tarcza LONGSHOT™ 1000 z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 
1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (0,5 pkt.) 

Odległość: 1500 metrów 

Postawa: dowolna 

Czas strzelania: 10 minut 

Ilość strzałów: 5 

Wynik: punktacja x 2 

• Konkurencje dla klasy karabinów historycznych: 

KONKURENCJA NR 1 

Cel: tarcza LONGSHOT™ 300,  

Odległość: 100 metrów. 

Postawa: dowolna 

Czas strzelania: 10 minut 

Ilość strzałów: 10 



KONKURENCJA NR 2 

Cel: Tarcza LONGSHOT™ 600 

Odległość: 200 metrów. 

Postawa: dowolna 

Czas strzelania: 10 minut 

Ilość strzałów: 10  

KONKURENCJA NR 3 

Cel: Tarcza LONGSHOT™ 600,  

Odległość: 300 metrów. 

Postawa: dowolna 

Czas strzelania: 10 minut 

Ilość strzałów: 10 

O klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych w konkurencjach nr 1, 
nr 2, nr 3.  

 

Procedura strzelania 

•  Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania. 

•  Na komendę „Ładuj!” ładują magazynki i podpinają do broni. 

•  Po komendzie „START!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla 

strzelania nr 1, 2, 3. 

•  Po komendzie „STOP – Rozładuj!” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli 

przez sędziego. 

•  Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje 

dyskwalifikacją (DQ!). 

1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania konkurencji nr. 1,2,3. z jednej 

zadeklarowanej jednostki broni. Sart zawodnika w kolejnej (dodatkowej) klasie sprzętowej 

wymaga przeprowadzenia ponownej rejestracji oraz posiadania dodatkowej broni 

odpowiadającej wymogom technicznym danej klasy. 

2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch 

lub większą ilość zawodników. W takiej jednak sytuacji do klasyfikacji generalnej liczony 

będzie wynik tylko pierwszego strzelającego zawodnika. Wyniki pozostałych strzelających 

umieszczone będą w grupie PK. (poza konkursem). Nie dotyczy „Super Magnum”. 

3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na dowolnym przedmiocie 

przyniesionym przez zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki. 

Całość sprzętu (bez broni i amunicji) dodatkowego używanego przez zawodnika nie może 

ważyć więcej niż 8 kg. I może podlegać kontroli przez obsługę sędziowską. 



a. Dozwolone jest stosowanie wszelkiego rodzaju podpór przednich w postaci dwójnogów. 

b. Dozwolone jest stosowanie podpór tylnych stanowiącego fabryczne wyposażenie karabinu 

jak i dodatkowych podkładek (np. monopodów itp.) używanych przez zawodnika w celu 

polepszenia stabilizacji broni. 

c. Przednia i tylna podstawa karabinu nie może być ze sobą połączona innym elementem niż 

tylko łożem karabinu. 

 4. Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla 

danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją (DQ!). 

 5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika. 

6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach 

transportowych. Jeżeli zawodnik wykorzysta go do podparcia lub stabilizacji broni, 

ekwipunek ten podlegał będzie ważeniu wraz z pozostałym sprzętem. 

7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu 

przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie 

zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją (DQ!). 

8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. 

Materiał ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Nie podlega on 

publikacji oraz dystrybucji i nie może być wykorzystywany do innych celów niż 

organizacyjnych LONGSHOT 2021. 

 9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej 

strefie bezpieczeństwa (SAFETY AREA). 

10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap 

amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją (DQ!). 

11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w 

pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. 

12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny. 

Uczestnictwo 

W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające: 

•  stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej, 

•  poprawną rejestrację zawodnika, 

•  wniesioną opłatę startową. 

Klasyfikacja 

•  Indywidualna. 

•  Zespołowa. Zespoły dwuosobowe (suma punktów zdobyta przez zespół w jednej klasie 

sprzętowej). 

Nagrody 



1-3 Puchary. 

1-6 Dyplomów. 

Koszty uczestnictwa 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

 

 


