
REGULAMIN 

ZAWODÓW STRZELECKICH MINI SNAJPER 2022 EDYCJA PIERWSZA 

 

1. Cel zawodów: 
Popularyzacja strzelectwa długodystansowego, podnoszenie umiejętności i 
kwalifikacji strzeleckich członków Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku-Białej 
 

2. Organizator: 
Klub Strzelecki SKAUT  
 

3. Termin i miejsce: 
12.06.2022 Jawiszowice, Strzelnica Koła Łowieckiego RYŚ.  
 

4. Uczestnictwo: 
Udział mogą brać zawodnicy z aktualną licencją PZSS którzy spełnią wymogi 
prekwalifikacji. Prekwalifikacja odbędzie się na Strzelnicy Miejskiej w Pszowie w dn. 4 
czerwca 2022r. w godz. 10-15. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia jednej osoby do 
obu kategorii 
 

5. Warunki strzelania: 
Broń: 2 kategorie:       .22lr – karabinek bocznego zapłonu 5,6mm (.22lr) 

Open – karabin centralnego zapłonu wg warunków pozwolenia  
dla celów sportowych UoBiA 

Ilość: 13 strzałów (3 seria próbna + 5 strzałów tarcza górna + 5 strzałów tarcza dolna) 

Postawa: siedząc, wg warunków pkt 10 
Odległość: 100m 
Czas trwania: 3 minuty czas przygotowawczy, 3 minuty strzały próbne, 10 minut 
strzały oceniane 
Tarcza: tarcza specjalna „zielone kółka” wg załącznika nr 1 – jako tarcza górna i dolna 

Uwagi: - obowiązkowe przyrządy optyczne z co najmniej 4-krotnym 
powiększeniem 
 - niedozwolone pasy strzeleckie 
 - niedozwolone używanie tripodów oraz wszelkiego rodzaju statywów  
                blokujących całkowicie pozycję broni 

6. Klasyfikacja: 
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna. 
Wynik zawodnika będzie sumą punktów uzyskanych podczas strzelania. Cel – zielony 
okrąg o wartościach od 1 do 11 wybiera zawodnik. Ilość punktów odpowiada opisowi 
na okręgu. W przypadku remisów decydować będzie największa ilość jedenastek, 
następnie dziesiątek i tak w kolejności w dół.   
 



7. Nagrody: dyplomy 
 

8. Zgłoszenia: na adres mailowy paskuda@emcraft.eu do dnia 03.06.2022. Warunkiem 
przystąpienia do zawodów jest pozytywna weryfikacja zgłoszenia, akceptacja 
regulaminu zawodów oraz uczestnictwo w spotkaniu prekwalifikacyjnym 
 

9. Kary:  
Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za naruszenie zasad bezpieczeństwa na 
strzelnicy, ostrzelanie urządzeń strzelnicy oraz korzystanie z zabronionych 
regulaminem udogodnień. 
Sprawy sporne podczas procesu prekwalifikacji rozstrzyga Dyrektor Zawodów. 
 

10. Sprawy różne: 
Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wg 
regulaminów ISSF. 
Komendy: „Czas przygotowawczy” a następnie „Ładuj i start”. Brak osobnej komendy 
i czasu na ładowanie. Spowodowane faktem, że będzie używana bron  
jednostrzałowa, powtarzalna i samopowtarzalna. 
Brak wytycznych odnośnie ubioru. 
Spusty elektroniczne są niedozwolone. 
Zakazane jakiekolwiek podparcie kolby poza barkiem oraz ewentualnie dłońmi, 
przedramionami i ramionami. 
Łokcie lub/i przedramiona muszą być oparte na stole. 
Wymagany jest dokładnie jeden punkt podparcia broni na łożu/osadzie – 
dopuszczone są bipody oraz poduszki strzeleckie. 
Nie można używać poduszki strzeleckiej do podparcia kolby lub jakiejkolwiek innej 
części ciała. 
W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego 
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