
 
 

Regulamin 
Zawody KS SKAUT 19.06.2021 

 
1.   Cel zawodów: 

Popularyzacja strzelectwa, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 
strzeleckich członków Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku - Białej oraz 
wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach. 

 
2.   Organizator: 

Klub Strzelecki SKAUT. 
 
3.   Termin i miejsce: 

Zawody odbędą się będą na strzelnicy koła łowieckiego „Ryś” w 
Jawiszowicach, ul. Łęcka 69 o godzinie 10:00 w dniu 19.06.2021 

 
4.   Uczestnictwo: 

W zawodach mogą brać udział osoby posiadające licencję zawodniczą 
PZSS. 

 
5.   Warunki strzelania: 

Konkurencja trap – wg przepisów ISSF, 25 rzutków 
Speed steel „Szybki Józek”, wg regulaminu PZSS,  
Konkurencja Kcz 30, 3 postawy – stojąc, klęcząc i leżąc wg przepisów ISSF 
Konkurencja Pistolet Praktyczny PP1, wg regulaminu konkurencji PP1 
Konkurencja Strzelba (shoot-off), wg regulaminu organizatora 

6.   Klasyfikacja: 
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna dla każdej konkurencji 
zgodnie z poszczególnymi przepisami. 

 
7.   Nagrody: 

1-3. miejsce –dyplomy i medale 



 
 

8.   Zgłoszenia: 
Zgłoszenie następuje poprzez dokonanie rejestracji oraz wniesienie opłaty za 
zawody i konkurencje na stronie https://www.zbrojownia.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. 
 
10. Sprawy różne 
W przypadku różnic wynikających z tłumaczenia przepisami nadrzędnymi są 
przepisy w języku angielskim. 
 
Kaucję za złożenie skargi do Komisji Arbitrażowej ustala się na 200 zł. 
 
Konkurencja 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 25 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 25 strzałowej serii. W przypadku remisu decyduje trafienie ostatniego, 
następnie przedostatniego itd. 
 
Konkurencja karabin dowolny odbywa się zgodnie z przepisami ISSF z 
następującymi zmianami: 
• Liczba ocenianych strzałów 30 (10 w pozycji stojącej, 10 w pozycji klęczącej i 10 w 
pozycji leżącej), 5 strzałów próbnych. 
• Odległość strzelania ustala się na 50m, 
• Tarcza używana podczas konkurencji – NT 23P (żołnierz) 
 

W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego. 

 


