
Regulamin 
Zawody KS SKAUT 06.09.2020

Memoriał im. Władysława Jagiełły 

1. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 

strzeleckich członków Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku - Białej oraz 

wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach. 

Upamiętnienie Prezesa i założyciela KS Skaut -  Waldemara Jagiełło.

2. Organizator:

Klubu Strzelecki SKAUT. 

3. Termin i miejsce:

koła łowieckiego „Ryś” w Zawody odbędą się będą na strzelnicy 

Jawiszowicach, ul. Łęcka 69 o godzinie 10.00

4. Uczestnictwo:

W zawodach mogą brać udział osoby posiadające licencję zawodniczą 

PZSS. 

5. Warunki strzelania:

Konkurencja Pistolet centralnego zapłonu (Pcz20), 5 strzałów próbnych, 
20 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie oburącz.
Konkurencja double trap – wg przepisów ISSF,
Konkurencja strzelba dynamiczna – wg przepisów IPSC, 

Konkurencja IPSC mini rifle (.22lr) - wg przepisów IPSC, Konkurencja 

shoot-off pistolet – wg regulaminu organizatora.

6. Klasyfikacja:

Prowadzona będzie klasyfikacja łączona w konkurencjach Pcz20, IPSC 
mini rigle oraz double trap mająca na celu wyłonienie najlepszego



zawodnika Memoriału oraz indywidualna dla każdej konkurencji zgodnie z 

poszczególnymi przepisami.  

W klasyfikacji łączonej uwzględnieni zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy 

wystartują we wszystkich trzech konkurencjach. 

Zasady obliczania wyniku klasyfikacji łączonej: 

• Zwycięzca konkurencji otrzymuje 100%,

• Kolejni zawodnicy proporcjonalnie do najlepszego wyniku, wg wzoru:

Wp = Wz/Wn*100%, gdzie Wz = Wynik zawodnika, Wn = wynik

zwycięzcy konkurencji.

• Wynik łączony = [Wp(Pcz20)+Wp(IPSC mini rifle)+Wp(double
trap)]/3

Dla konkurencji shoot-off  oraz strzelba IPSC prowadzona będzie

odrębna klasyfikacja. 

7. Nagrody:

1-3. miejsce – medale oraz dyplomy 

4-5. miejsce – dyplomy 

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenie następuje poprzez dokonanie rejestracji na stronie www.ksskaut.pl 

poprzez formularz zgłoszeniowy.  

Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i zasad zawodów. 

9. Kary

Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za naruszenie zasad bezpieczeństwa 

na strzelnicy lub godzących w dobre imię sportu strzeleckiego.  

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga Sędzia Główny. 

Zawodnik zdyskwalifikowany w co najmniej jednej konkurencji uwzględnianej 

w klasyfikacji łączonej zostaje z niej usunięty, będzie jednak w klasyfikacji 

indywidualnej konkurencji w których brał udział. 

10. Sprawy różne

Konkurencja Double Trap odbywa się zgodnie z przepisami ISSF „Przepisy 

dla strzelań do rzutków” dla wyżej wymienionej konkurencji, z wyłączeniem 

pkt.:  

• 9.6.1 – konkurencja składa się z jednej serii 20 rzutków.

• 9.6.2 – nie przewiduje się dnia treningowego przed zawodami.

• 9.8.5 – przepisu nie stosuje się.

• 9.10 – przepisu nie stosuje się.



• 9.14 – przepisu nie stosuje się,

• 9.15 – przepisu nie stosuje się.

O klasyfikacji końcowej decyduje ilość trafionych rzutków w 20 strzałowej serii. 

W przypadku remisu decyduje ilość trafionych rzutków w ostatniej parze, 

następnie przedostatniej itd. 

Konkurencja shoot-off odbywa się wg regulaminu organizatora. 

Kaucję za złożenie skargi do Komisji Arbitrażowej ustala się na 200 zł. 

W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego. 




