
ORGANIZATOR 
Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie Lubasz 

https://www.facebook.com/nsslubasz/ 

https://nsslubasz.pl/ 

 

MIEJSCE:  

Strzelnica Hubertus w Chodzieży 

Kierownik zawodów Wojciech Suchomski tel. 605 320 306,  

mail 7.5x55swis@gmail.com 

 

TYLKO KARABIN I PISTOLET 
Wystartują przy min 6 osobach. 

Zapisy i opłaty na maila 7.5x55swis@gmail.com do 3 marca. 

Wpłaty na konto:  

74 1140 2004 0000 3302 7845 5814. 

 

Pojedynki pójdą jako pierwsze. Najpierw karabinowy, i od razu po nim pistoletowy. 

 

Regulaminy są identyczne, chyba, że jest zaznaczone inaczej. 

Cele: 5x mini popper i 1x popper. 

Cele ustawione symetrycznie do osi strzelania, popery w środku. 

Odległość do celu pistolet 10 m, strzelba 15 m, karabin 100m 

Ilość amunicji nieograniczona. 

 

Ilość amunicji w magazynku – pistolet i karabin nieograniczona, strzelba standard – pierwsze 

załadowanie max 5 szt. 

 

Pierwsze pary strzeleckie dobierane są drogą losowania. Dalej idą drabinki. Zwycięzca 

przechodzi do następnego pojedynku w drabince o „złoto”. Przegrani idą do drabinki barażowej 

o trzecie miejsce. 

 

Przegrana w pierwszym pojedynku, nie odbiera szansy na medal. 

 

Minimalna ilość pojedynków – 2 

Maksymalna ilość pojedynków w zależności od ilości startujących. 

 

Procedura strzelania:  
Para zawodników staje na stanowisku strzeleckim zgodnie z losowaniem. Pierwszy z pary po 

lewej stronie. 

Broń z podpiętym magazynkiem NIE PRZEŁADOWANA w kaburze lub na UDB - stoliku.  

 

Strzelba Standard – magazynek rurowy załadowany 5 sztukami amunicji. Magazynki 

załadowane w ładownicach lub na UDB – stoliku Amunicja zapasowa w ładownicach lub na 

UDB – stoliku. Na znak sędziego, dobywają broń, przeładowują i ostrzeliwują 5 celów – mini 

poppery – dowolną ilością amunicji. Po strąceniu wszystkich, obowiązkowa wymiana 

magazynka i ostrzał poppera. Poppery ustawione tak, że przewrócone zachodzą na siebie jeden 

na drugi. Popper pierwszy na ziemi wygrywa.  

 

Strzelba Standard – po sygnale sędziego, zawodnik pobiera strzelbę, przeładowuje i 

ostrzeliwuje cele. Po oddaniu pierwszego strzału, możliwe doładowywanie w nieograniczonej 
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ilości, a przed strzałem do poppera obowiązkowe doładowanie minimum jednym nabojem.  

Ładowanie magazynków przed wyznaczonym czasem strzelania w wyznaczonej strefie, pod 

nadzorem sędziego. 

 

Postawa swobodna, ręce opuszczone wzdłuż tułowia.  

Jedna klasa sprzętowa:  

Standard – Pistolet – mechaniczne przyrządy celownicze 

Standard – Strzelba – pompka z mechanicznymi przyrządami celowniczymi 

Standard – Karabin – mechaniczne przyrządy celownicze  

Złamanie zasad bezpieczeństwa dyskwalifikacja. 

Wejście na oś z podpiętym magazynkiem, nabojem lub atrapą w komorze – dyskwalifikacja. 

Zawodnik otrzymujący karę automatycznie przegrywa pojedynek. 

 

 

Pojedynek karabinowy. Tylko mechaniczne przyrządy celownicze. 
Regulamin pojedynku strzeleckiego: 

Cele 5x poper mini na 100m, 1x poper maxi - finałowy na 100m 

Cele ustawione symetrycznie do osi strzelania, popery finałowe w środku. 

Ilość amunicji nieograniczona. 

Ilość amunicji w magazynku semi-auto nieograniczona. 

Pierwsze pary strzeleckie dobierane są drogą losowania. Dalej idą drabinki. 

Lub każdy z każdym, w zależności od ilości startujących. 

Zwycięzca przechodzi do następnego pojedynku w drabince o „złoto”. 

Przegrani idą do drabinki barażowej i walczą o „brąz”. 

Przegrana w pierwszym pojedynku, nie odbiera szansy na medal. 

Minimalna ilość pojedynków – 2 

Maksymalna ilość pojedynków w zależności od ilości startujących. 

 

Procedura strzelania: 

Para zawodników kładzie się na stanowisku strzeleckim zgodnie z losowaniem. Pierwszy z 

pary po lewej stronie. Broń z podpiętym magazynkiem NIE PRZEŁADOWANA na 

stanowisku. Magazynki załadowane – na stanowisku. Na znak sędziego, zawodnicy 

przeładowują i ostrzeliwują 5 celów – poper mini – dowolną ilością amunicji. Po strąceniu 5 

poperów zawodnicy rozładowują broń. Przechodzą z rozładowaną bronią (lufa w kierunku celu) 

na stanowisko środkowe. Ładują broń i ostrzeliwują popery finałowe z postawy stojącej. Popery 

finałowe ustawione tak, że przewrócone zachodzą na siebie jeden na drugi. Poper pierwszy na 

ziemi wygrywa. 

Ładowanie magazynków przed wyznaczonym czasem strzelania w wyznaczonej strefie, pod 

nadzorem sędziego. 

 

Postawa leżąca + stojąca. 

 

W razie pytań dzwoń.  
 


