
 
 

Regulamin otwartych zawodów strzeleckich "HK & BMW Cup" 

 
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, rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych zawodników . 

 

Miejsce i terminy zawodów 

 

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

2.  Termin: 18.09.2021 

3.  Czas trwania zawodów: rozpoczęcie: godz. 10:00, zakończenie: 19:00 

 

Konkurencje 

 

Pistolet centralnego zapłonu H&K 10z13 strzałów (Pcz10) 
 
Broń - obiektowa: pistolet centralnego zapłonu marki H&K kal. 9 mm z przyrządami mechanicznymi.  
Dystans: 25 m. Tarcza: pistoletowaTS2. Ilość strzałów: 13, z których 10 najlepszych jest ocenianych. 
Czas: 13 min. Postawa:  stojąca, oburącz lub z jednej ręki  
 
Pistolet dynamiczny H&K 10 strzałów (Pdn10) 
 
Broń - obiektowa: pistolet centralnego zapłonu marki H&K kal. 9 mm z przyrządami mechanicznymi.  
Dystans: 25 m. Tarcza: pistoletowa TS2. Ilość strzałów: 10. Czas: 20 sek. Postawa:  stojąca, oburącz lub 
z jednej ręki. Pozycja startowa: broń załadowana i zabezpieczona, oparta o stolik.  

 

Karabin centralnego zapłonu H&K 5z7 strzałów (Kcz5) 
 
Broń - obiektowa: karabin centralnego zapłonu marki H&K kal. .223 Rem z przyrządami optycznymi. 
Dystans: 25 m. Tarcza: karabinowa TS1. Ilość strzałów: 7, z których 5 najlepszych jest ocenianych. 
Czas: 7 min. Postawa:  stojąca, bez podpórki i pasa 
 
Pistolet sportowy 10z13 strzałów (Psp10) 
 
Broń - własna: pistolet bocznego zapłonu kal. 22lr. Dystans: 25 m. Tarcza: pistoletowa TS2. Ilość strzałów: 
13, z których 10 najlepszych jest ocenianych. Czas: 13 min. Postawa:  stojąca, oburącz lub z jednej ręki  
 
Karabin centralnego zapłonu 10z12 strzałów (Kcz10) 
 
Broń - własna: karabin centralnego zapłonu kal. .223 Rem lub 7,62x39 z przyrządami mechanicznymi.  
Dystans: 25 m. Tarcza: pistoletowa TS2. Ilość strzałów: 12, z których 10 najlepszych jest ocenianych. 
Czas: 12 min. Postawa:  stojąca, bez podpórki i pasa.  
 
Strzelba 5 strzałów (SP5) 
 
Broń - własna: strzelba gładkolufowa z przyrządami mechanicznymi. Amunicja: kulowa kal. 12.  
Dystans: 25 m. Tarcza: TS2. Ilość strzałów: 5. Czas: 5 min. Postawa:  stojąca, bez podpórki i pasa.  
 



 
 

Cennik  

 

Nr Konkurencja 
Broń i amunicja 

własna 

Broń i amunicja 

obiektowa 

1 Pistolet centralnego zapłonu H&K 10z13 (Pcz10) X 60 zł 

2 Pistolet dynamiczny H&K 10 (Pdn10) X 60 zł 

3 Karabin centralnego zapłonu H&K 5z7 (Kcz5) X 60 zł 

4 Pistolet sportowy 10z13 (Psp10) 30 zł X 

5 Karabin centralnego zapłonu 10z12 (Kcz10) 30 zł X 

6 Strzelba 5 (SP5) 30 zł X 

 

 

Zasady uczestnictwa 

 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważną licencję Polskiego Związku Strzelectwa 

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

klasyfikowani poza konkursem (PK). 

Do klasyfikacji łącznej dla konkurencji z broni obiektowej H&K zalicza się wszystkich zawodników,                       

o nagrody w konkursie H&K mogą walczyć również osoby bez licencji zawodniczej PZSS. 

 

 

Klasyfikacja 

 

Dla konkurencji z broni obiektowej marki H&K obowiązuje klasyfikacja łączna - decyduje suma wyników 

konkurencji (Pcz10 + Pdn10 + Kcz5). W konkurencjach z broni obiektowej H&K dozwolone jest 

powtarzanie startów, ale tylko łącznie we wszystkich trzech konkurencjach. W takim wypadku za wynik 

uznaje się najwyższy łączny wynik uzyskany przez zawodnika. 

Dla konkurencji z broni własnej obowiązuje klasyfikacja indywidualna. 

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

 

Nagrody 

 

Za miejsca zajęte w klasyfikacji łącznej konkurencji z broni obiektowej H&K zostaną wręczone nagrody: 

 

Miejsce I:  

1. Voucher na bezpłatny weekendowy wynajem wybranego samochodu BMW  

2. Bon rabatowy 15% na zakup dowolnej broni marki H&K 

Miejsce II: 

1. Bon rabatowy 10% na zakup dowolnej broni marki H&K  

2. Produkt elektroniczny marki Samsung 

Miejsce III: 

1. Bon rabatowy 5% na zakup dowolnej broni marki H&K 

2. Bon upominkowy GOLD Strzelnicy U27 

 

 

Oświadczenie zawodnika 

 

Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji i rejestracji 

zawodów, co potwierdza podpisem na metryczce zawodnika. 

Zawodnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku przez organizatora zawodów do realizacji 

celów promocyjnych związanych z jego statutową działalnością, co potwierdza podpisem na metryczce. 

Przez złożenie podpisu na metryczce zawodnik poświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów. 

 



 

 

Postanowienia końcowe 

 

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

przez organizatora zawodów.  

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

zawodów w terminie do 24 h od opublikowania wyników.  

W przypadku uznania protestu opłata manipulacyjna zostanie zwrócona. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu. 

 


