
 
Regulamin otwartych zawodów strzeleckich 

"Puchar Strzelnicy U27" 

 

Organizator 

 

Klub strzelecki U27, ul. Umiastowska 27, 05-850 Ołtarzew.  

www.klub.u27.pl,   E-mail: klub@u27.pl,  Tel. 888 491 333 

 

Cel zawodów 

 

Popularyzacja strzelectwa, upowszechnianie i podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego, integracja 

środowiska strzeleckiego, rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zawodników . 

 

Miejsce i terminy zawodów 

 

1.  Miejsce: Strzelnica U27, 05-850 Ołtarzew ul. Umiastowska 27 

2.  Terminy: wg kalendarza na stronie www.klub.u27.pl 

3.  Czas trwania zawodów 

Dni powszednie 

Rozpoczęcie zawodów: godz. 14:00, ostatnie zgłoszenia: 21:30, zakończenie zawodów: 22:00 

Weekend 

Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00, ostatnie zgłoszenia: 19:30, zakończenie zawodów: 20:00 

 

Konkurencje 

 

Pistolet sportowy 10 strzałów (Psp10) 
 
Broń: pistolet bocznego zapłonu kal. 22lr.z przyrządami mechanicznymi.  Dystans: 25 m. Tarcza: TS-4. 
Ilość strzałów: 13, z których 10 najlepszych jest ocenianych. Czas: 13 min. Postawa:  stojąca, oburącz 
lub z jednej ręki  
 
Pistolet sportowy 20 strzałów (Psp20) 
 
Broń: pistolet bocznego zapłonu kal. 22lr. z przyrządami mechanicznymi. Dystans: 25 m. Tarcza:                 
TS-4. Ilość strzałów: 5 próbnych + 20, ocenianych. Czas: 5+20 min. Postawa:  stojąca, oburącz lub                 
z jednej ręki  
 
Pistolet sportowy 30 strzałów z jednej ręki (Psp30) 
 
Broń: pistolet bocznego zapłonu kal. 22lr. z przyrządami mechanicznymi, Dystans: 25 m. Tarcza:                 
3 x TS-4. Ilość strzałów: 5 próbnych + 30 ocenianych. Czas: 5+30 min. Postawa:  stojąca, z jednej ręki  
 
Pistolet standard 2x15 strzałów z jednej ręki (Pst2x15) 
 
Broń: pistolet bocznego zapłonu kal. 22lr. z przyrządami mechanicznymi. Dystans: 25 m. Tarcza:          
2 x TS-4. Ilość strzałów: 5 próbnych w czasie 20 sek, strzały oceniane 3 serie po 5 strzałów w czasie    
20 sek. każda i 3 serie po 5 strzałów w czasie 10 sek. każda. Postawa:  stojąca, z jednej ręki  
 
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów (Pcz10) 
 
Broń: pistolet centralnego zapłonu kal. do 11,43 mm z przyrządami mechanicznymi.  Dystans: 25 m. 
Tarcza: TS-4. Ilość strzałów: 13, z których 10 najlepszych jest ocenianych. Czas: 13 min. Postawa:  
stojąca, oburącz lub z jednej ręki  



 
 
Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów (Pcz20) 
 
Broń: pistolet centralnego zapłonu kal. do 11,43 mm z przyrządami mechanicznymi.  Dystans: 25 m. 
Tarcza: TS-4. Ilość strzałów: 5 próbnych + 20 ocenianych. Czas: 5+20 min. Postawa:  stojąca, oburącz 
lub z jednej ręki  
 
Rewolwer centralnego zapłonu 10 strzałów (Rcz10) 
 
Broń: rewolwer centralnego zapłonu kal. do 38 Spl z przyrządami mechanicznymi.  Dystans: 25 m. 
Tarcza: TS-4. Ilość strzałów:  13, z których 10 najlepszych jest ocenianych. Czas: 13 min. Postawa:  
stojąca, oburącz lub z jednej ręki  
 
Pistolet dynamiczny 10 strzałów (Pdn10) 
 
Broń: pistolet centralnego zapłonu kal. do 11,43 mm z przyrządami mechanicznymi.  Dystans: 25 m. 
Tarcza: TS-4. Ilość strzałów: 10. Czas: 40 sek. Postawa:  stojąca, oburącz lub z jednej ręki  
 
Karabin sportowy zapłonu 10 strzałów (Ksp10) 
 
Broń: karabin bocznego zapłonu kal. 22 lr. z przyrządami mechanicznymi.  Dystans: 25 m. Tarcza: Ksp. 
Ilość strzałów: 13, z których 10 najlepszych jest ocenianych. Czas: 13 min. Postawa:  stojąca, bez 
podpórki i pasa. 
 
Karabin centralnego zapłonu 5 strzałów (Kcz5) 
 
Broń: karabin centralnego zapłonu kal. .223 Rem lub 7,62x39 z przyrządami mechanicznymi. Dystans: 
25 m. Tarcza: TS-4. Ilość strzałów: 7, z których 5 najlepszych jest ocenianych. Czas: 7 min. Postawa:  
stojąca, bez podpórki i pasa. 
 
 Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów (Kcz10) 
 
Broń: karabin centralnego zapłonu kal. .223 Rem lub 7,62x39 z przyrządami mechanicznymi.  Dystans: 
25 m. Tarcza: TS-4. Ilość strzałów: 12, z których 10 najlepszych jest ocenianych. Czas: 12 min. 
Postawa:  stojąca, bez podpórki i pasa. 
 
Strzelba 5 strzałów (SP5) 
 
Broń: strzelba gładkolufowa z przyrządami mechanicznymi. Amunicja: kulowa kal. 12.  Dystans: 25 m. 
Tarcza: TS-4. Ilość strzałów: 6, z których 5 najlepszych jest ocenianych. Czas: 6 min. Postawa:  stojąca, 
bez podpórki i pasa. 

 

Cennik  

 

Nr Konkurencja 
Broń i amunicja 

własna 

Broń i amunicja 

klubowa 

1 Pistolet sportowy 10 (Psp10) 30 zł 40 zł 

2 Pistolet sportowy 20 (Psp20) 30 zł 50 zł 

3 Pistolet sportowy 30 z jednej ręki (Psp30) 30 zł 55 zł 

4 Pistolet standard 2x15 z jednej ręki (Pst2x15) 30 zł 55 zł 

5 Pistolet centralnego zapłonu 10 (Pcz10) 30 zł 45 zł 

6 Pistolet centralnego zapłonu 20 (Pcz20) 30 zł 65 zł 

7 Rewolwer centralnego zapłonu 10 (Rcz10) 30 zł 50 zł 

8 Pistolet dynamiczny 10 (Pdn10) 30 zł 45 zł 

9 Karabin sportowy 10 (Ksp10) 30 zł 40 zł 

10 Karabin centralnego zapłonu 5 (Kcz5) 30 zł 40 zł 

11 Karabin centralnego zapłonu 10 (Kcz10) 30 zł 60 zł 

12 Strzelba 5 (SP5) 30 zł 50 zł 

 



 

 

Zasady uczestnictwa 

 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego.  

Zawodnicy nie posiadający licencji zawodniczej mogą uczestniczyć w zawodach, ale będą klasyfikowani 

poza konkursem (PK). 

 

Klasyfikacja 

 

Klasyfikacja indywidualna dla każdej konkurencji.  

W przypadku równej ilości punktów decyduje odpowiednio ilość wewnętrznych 10-tek, 10, 9, 8 itd.. 

 

Rankingi  

 

Ranking Konkurencji: suma 6-ciu najwyższych wyników uzyskanych w klasyfikowanej konkurencji                 

w ciągu roku 

 

Nagrody 

 

Dla zwycięzców rankingu konkurencji, w przypadku udziału w nim więcej niż 10 osób, za pierwsze                  

trzy miejsca wręczone zostaną dyplomy a opcjonalnie także puchary i nagrody rzeczowe. 

 

Postanowienia końcowe 

 

Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem ani regulaminami PZSS i ISSF rozwiązywane będą 

przez organizatora zawodów.  

Protesty wraz z opłatą manipulacyjnej w wysokości 100 zł należy wnosić w formie pisemnej do biura 

zawodów w terminie do 48 h od opublikowania wyników.  

W przypadku uznania protestu opłata manipulacyjna zostanie zwrócona. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu. 

 

 

 


