
Regulamin zawodów Klubu STRZELMISTRZ Łódź w 2021r 
1. CEL ZAWODÓW 
Popularyzacja strzelectwa sportowego i sportów strzeleckich.  
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
Klub Strzelectwa Sportowego i Kolekcjonerów Broni Palnej STRZELMISTRZ 
al. Piłsudskiego 141 92-318 Łódź 
Remigiusz Łaska 509299643 
info@strzelmistrzklub.pl 
http://strzelmistrzklub.pl 
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Zawody odbywają się zgodnie z kalendarzem zawodów zgłoszonym do ŁZSS na terenie strzelnicy Klubu 
przy al. Piłsudskiego 141. 
4. PROGRAM ZAWODÓW 
- PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU (Pbz)  – zawody odbywają się na dystansie 25 m, z broni na nabój 
.22 LR (dozwolone pistolet i rewolwer). Zawodnik oddaje 25 strzałów, w tym 20 punktowanych do celu 
papierowego umieszczonego na w/w dystansie. Przyrządy celownicze wyłącznie mechaniczne. Postawa 
stojąca. Pistolet trzymany jedną ręką.  
- PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU (Pcz)– zawody odbywają się na dystansie 25 m, z broni krótkiej 
na nabój pistoletowy 7,62x25 TT, 9mm Makarow, 9mm Luger/Parabellum lub każdy silniejszy oraz nabój 
rewolwerowy .38 SPECIAL lub silniejszy (dozwolone pistolety i rewolwery). Zawodnik oddaje 13 strzałów, 
w tym 10 punktowanych do celu papierowego umieszczonego na w/w dystansie. Przyrządy celownicze 
wyłącznie mechaniczne. Postawa stojąca. 
- STRZELBA PRECYZYJNA (SPr)– zawody odbywają się na dystansie 25m, z użyciem amunicji kulowej 
kalibru 12/70 lub 12/76. Zawodnik oddaje 5 strzałów ocenianych do celu papierowego umieszczonego na 
w/w dystansie. Przyrządy celownicze wyłącznie mechaniczne. Postawa stojąca. 
- STRZELBA DYNAMICZNA (SDym)– zawody odbywają się na dystansie 15m z użyciem 
amunicji śrutowej. Zawodnik oddaje 5 strzałów do 5 metalowych popperów ustawionych w w/w 
odległości. Wynik określa w pierwszej kolejności ilość przewróconych popperów a w drugiej 
zmierzony czas. Przyrządy celownicze wyłącznie mechaniczne. Konkurencję należy rozpocząć w postawie 
stojącej z bronią całkowicie rozładowaną. 
- KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU STANDARD (Kbzs) - zawody odbywają się na dystansie 40m, z 
broni na nabój .22 LR. Zawodnik oddaje 15 strzałów, w tym 10 punktowanych do celu papierowego 
umieszczonego na w/w dystansie. Przyrządy celownicze mechaniczne. Postawa stojąca. 
- KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN (Kbzo) - zawody odbywają się na dystansie 40 m, z broni na 
nabój .22 LR. Zawodnik oddaje 15 strzałów, w tym 10 punktowanych do celu papierowego umieszczonego 
na w/w dystansie. Przyrządy celownicze optyczne (luneta, kolimator). Postawa stojąca. 
- KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU STANDARD (Kczs) - zawody odbywają się na dystansie 40 m, 
z broni długiej na każdy nabój karabinowy od .223 Rem do .308 Win. Dopuszcza się również użycie broni 
długiej na nabój 9mm Luger/Parabellum, .38 SPECIAL, .357 MAGNUM, 7,62x25 TT. Zawodnik oddaje 15 
strzałów, w tym 10 punktowanych do celu papierowego umieszczonego na w/w dystansie. Przyrządy 
celownicze mechaniczne. Postawa stojąca. 
- KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN (Kczo) - zawody odbywają się na dystansie 40 m, z broni 
długiej na każdy nabój karabinowy od .223 Rem do .308 Win. Dopuszcza się również użycie broni długiej 
na nabój 9mm Luger/Parabellum, .38 SPECIAL, .357 MAGNUM, 7,62x25 TT. Zawodnik oddaje 15 
strzałów, w tym 10 punktowanych do celu papierowego umieszczonego na w/w dystansie. Przyrządy 
celownicze optyczne (luneta, kolimator). Postawa stojąca. 
5. UCZESTNICTWO 
Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Klubu STRZELMISTRZ Łódź oraz osoby spoza Klubu 
spełniające przynajmniej jedno z następujących kryteriów:  
-zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS, 
-osoby posiadające broń prywatną na podstawie aktualnego pozwolenia na broń, 
-osoby posiadające broń służbową na podstawie aktualnego dopuszczenia do jej użytkowania.   
6. PUNKTACJA 
Indywidualna, obliczana jest od najlepszych wyników strzałów oddanych do tarczy. 
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

mailto:info@strzelmistrzklub.pl
http://strzelmistrzklub.pl


Uczestnictwo w zawodach oznacza zgodę na upublicznienie imienia, nazwiska, przynależności klubowej i 
uzyskanego wyniku w postaci zestawienia z analogicznymi danymi innych zawodników.  
8. OPŁATY 
Dla osób przystępujących do zawodów z własną bronią i amunicją, pierwsza konkurencja w danym dniu 
zawodów 30 zł i każda następna 20 zł.  
Osoby przystępujące do zawodów bez własnej broni korzystają z broni klubowej w ramach w/w opłaty do 
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