
 

 

 

 

STRZELECTWO SPORTOWE - regulamin techniczny 

 

1. SYSTEM ZAWODÓW 

a) Mistrzostwa przeprowadzane są oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 

b) Zawody składają się z konkurencji: 

 Ppn 60 – pistolet pneumatyczny 60 strzałów (dla zawodników posiadających licencje 

strzeleckie) 

 Kpn 60 – karabin pneumatyczny 60 strzałów (dla zawodników posiadających licencje 

strzeleckie) 

 Ppn 10  – Pistolet pneumatyczny – 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych  

(dla zawodników nie posiadających licencji) 

 Kpn 10 - Karabin pneumatyczny - 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych  

(dla zawodników nie posiadających licencji); 

c) Warunki strzelania: 

 Broń – pistolety, karabiny pneumatyczne kal. 4,5mm, 

 Odległość – 10 metrów, 

 Cel – tarcza sportowa, 

 Postawa stojąca, pistolet- strzelanie z jednej ręki; 

d) Broń i amunicję zapewnia organizator (rękojeść praworęczna). Zawodnicy strzelają ze stanowisk 

wylosowanych przed rozpoczęciem strzelania, 

e) Konkurencje Ppn 60 i Kpn 60 zgodnie z regulaminem Ogólnopolskim Systemie 

Współzawodnictwa Sportowego PZSS, 

f) Konkurencje Ppn10 i Kpn10 : 

 Na 1 minutę przed rozpoczęciem strzelania sędzia ogłasza czas przygotowawczy. W tym 

czasie zawodnicy mogą wejść na stanowisko i przygotować się do strzelania, 

 Po wykonaniu tych czynności sędzia podaje komendę „Seria próbna czas 2 minuty – 

START”, 

 Po strzałach próbnych sędzia podaje komendę „Seria oceniana czas 8 minut – START”, 

 Na jedną minutę przed zakończeniem strzelania sędzia podaje komendę „Pozostała  

1 minuta”, 

 Po zakończeniu strzelania serii ocenianej, sędzia podaje komendę „STOP”. Po tej 

komendzie strzelający zobowiązany jest do bezwzględnego rozładowania i odłożenia 

zabezpieczonej broni, 

 Po komendzie lub sygnale „STOP” wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać 

strzelanie; 

g) O niesprawności broni w trakcie strzelania należy poinformować sędziego prowadzącego 

strzelanie, 

h) Oddanie strzału do niewłaściwej tarczy powinno być zgłoszone sędziemu, 

i) Oddanie strzału po komendzie „STOP” skutkuje odjęciem zawodnikowi najwyższej wartości 

przestrzeliny, 

j) Przed rozpoczęciem strzelania zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z przepisami 

bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym, 

k) Istnieje możliwość przeprowadzenia instruktażu z obsługi broni przed rozpoczęciem strzelania 

dla osób, które nie startowały wcześniej w zawodach strzeleckich, 

l) Jeżeli zawodnik nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu podlega automatycznej 

dyskwalifikacji, 



 

 

 

 

 

m) Niesportowe zachowanie zawodnika, o którym decyduje sędzia główny konkurencji w czasie 

trwania zawodów, powoduje bezwzględną dyskwalifikację. 

3. UCZESTNICTWO 

a) Każda uczelnia ma prawo zgłosić  dowolną ilość zawodniczek i zawodników. 

 

4. PUNKTACJA  

a) W Mistrzostwach prowadzone są następujące klasyfikacje: 

 indywidualna w poszczególnych konkurencjach (wg sumy uzyskanych punktów) 

oddzielnie dla kobiet i mężczyzn; 

 drużynowa uczelni oddzielnie dla kobiet i mężczyzn; 

b) Za I miejsce zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt., za III miejsce n-2 pkt., itd., 

gdzie n oznacza liczbę zawodników startujących w danej konkurencji, 

c) Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte przez  

2 najlepsze zawodniczki i 3. najlepszych zawodników danej uczelni w każdej konkurencji objętej 

programem Mistrzostw, 

d) Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli zawodniczka/zawodnik z danej uczelni 

wystartuje w Mistrzostwach i ukończy minimum jedną konkurencję, 

e) Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów, 

f) W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej o kolejności decyduje większa 

liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, itd. w klasyfikacjach poszczególnych konkurencji. 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

a) Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych niniejszym regulaminem podejmuje 

Sędzia Główny zawodów, 

b) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2018/2019. 

 


