
Regulamin 

Zawodów strzeleckich „ BOCHATERÓW WRZEŚNIA 39r.” 

 Cel zawodów: 

- uczczenie pamięci pamięci Żołnierzy i Uczestników Kampanii Wrześniowej 1939. 
- podniesienie umiejętności i popularyzacja sportu strzeleckiego, 

- wyłonienie najlepszych zawodników w rozgrywanych konkurencjach. 
 

 Organizator zawodów: 

KŻR Wiarus Oborniki 

Kierownik zawodów Krzysztof Dolata tel. 536579566 
 

 Termin i miejsce zawodów:   Dąbrówka Leśna 

Zawody odbędą się w     w dniu 24-09-2022 w godzinach od 9:00 do 14:00. 
 

 Program zawodów: 

a. Pcz dokładny do tarczy Ts-2 odległość 25 m, 5 strzałów próbnych, 4x5 ocenianych, postawa stojąc 

trzymając broń oburącz lub jedną ręką, trafienia próbne po ocenie będą zaklejane, czas 20 min. na serie 

ocenianą. Zawodnik otrzymuje do dwóch tarcz Ts-2. 

 c. Ksp odległość 50m, 5 strzałów próbnych, 20 ocenianych do tarczy ts-1, postawa leżąc jedna tarcza 

próbna oraz od 2 do 4 tarcz ocenianych w zależności od deklarowanego poziomu wyniku, czas 20 minut na 

serie ocenianą. 

 d. Kcz na odległość 100 metrów, 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych do tarczy 23-p, postawa stojąc, 

czas 10 minut. Dopuszcza się użycie broni własnej ale na podbudowie wzoru AK, tylko otwarte przyrządy 

celownicze (muszka, szczerbina). Zaliczanych będzie 10 najlepszych trafień. 

 e. Kcz DW na odległość 100 metrów, 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych do tarczy 23-p, postawa 

stojąc, czas 10 minut. Dopuszcza się użycie broni własnej, tylko otwarte przyrządy celownicze (muszka, 

szczerbina). Zaliczanych będzie 10 najlepszych trafień. 

 f. Psp 1 seria próbna 5-cio strzałowa, czas strzałów próbnych 5 minut, 4x5 ocenianych 

  do tarczyTs-2, odległość 25 m, czas 20 minut  serii ocenianej. Postawa stojąc trzymając broń jedną ręką. 

Trafienia próbne po pokazaniu będą zaklejane. Zawodnik otrzymuje 2 tarcze Ts-2. 

  g. Trap  25 rzutków. 
 

 Uczestnictwo w zawodach: 

W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencje PZSS wydaną na rok 2022 
 

 Klasyfikacja: 

Klasyfikacja drużynowa drużyny trzy osobowe z jednego klubu w konkurencjach: Pcz,  Ksp, Kcz, Psp. 

Klasyfikacja indywidualna w rozgrywanych konkurencjach. 
 

 Nagrody. 

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc drużynowo puchary, medale i dyplomy,  pozostałe konkurencje  medale 

i dyplomy. 
 

 Zgłoszenia udziału w zawodach: 

Zgłoszenia na miejscu w dniu zawodów do godziny 10:00 w biurze zawodów. 
 

 Koszt uczestnictwa: 

Wszystkie konkurencje poza trapem 30 zł, trap 50 zł. 

 

 Postanowienia końcowe. 

W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin. Broń i amunicja własna istnieje możliwość 

zakupu amunicji. 

Sprawy sporne i protesty rozstrzygać będzie Sędzia Główny Zawodów. 

 

ORGANIZATOR 

         KŻR LOK „WIARUS” Oborniki 
 


