
 

 

 

 

Regulamin 

Liga Bocznego Zapłonu  

KS SKAUT 2023 

 
1. Cel zawodów: 

Popularyzacja strzelectwa sportowego, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 

strzeleckich członków Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku - Białej oraz wyłonienie 

najlepszego zawodnika, któremu zostanie przyznany tytuł Mistrza Ligi Bocznego Zapłonu 

KS SKAUT 2023. 

 
2. Organizator: 

Stowarzyszenie Klub Strzelecki SKAUT, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 22. Licencja 

PZSS: LK-1166/2023. 

 
3. Termin i miejsce: 

Zawody strzeleckie w ramach Ligi zostaną przeprowadzone w systemie 

sześciorundowym w następujących terminach: 
 

Karabin sportowy Pistolet sportowy 

I runda 31.01.2023                 II runda 28.02.2023 

III runda 28.03.2023               IV runda 25.04.2023 

V runda 30.05.2023          VI runda –  Finał: 18.06.2023 

(Jawiszowice)  

Zawody odbywać się będą na strzelnicy sportowej w Bielsku - Białej,  

ul. Filarowa 52, za wyjątkiem rundy VI, która odbędzie się na strzelnicy Koła Łowieckiego 

Ryś w Jawiszowicach. 

Przy rejestracji będzie możliwość wybrania godziny strzelania. Uczestnicy strzelają 

w wybranych godzinach. 

 



4. Uczestnictwo: 

W Lidze Bocznego Zapłonu KS Skaut mogą brać udział osoby posiadające licencję 

zawodniczą PZSS. 

 

5. Warunki strzelania: 
 

Konkurencja Karabin sportowy Pistolet sportowy 

                 (strzelanie dokładne) 

Broń karabinek sportowy 

bocznego zapłonu kal. 5,6mm 

pistolet sportowy 

bocznego zapłonu kal. 5,6mm 

Ilość strzałów seria próbna: 5 

seria oceniana: 20 

Postawa klęcząc - 10 strzałów -  tarcza górna 

leżąc - 10 strzałów - tarcza dolna 

stojąc 

Odległość 50m 25m 

Czas trwania czas przygotowawczy: 2 m i nu ty  

ser i a  pr óbna :  5  m i nu t  

ser i a  o ceni ana :  20  m i nut 

Tarcza 2 x Tarcza karabin sportowy 1 x TS2 

Uwagi niedozwolone podpórki 

niedozwolone przyrządy optyczne 

niedozwolone pasy strzeleckie 

dozwolone strzelanie oburącz 

 

Konkurencje odbywają się według regulaminów ISSF: 

a) Pistolet sportowy 25m 

z wyłączeniem/zmianą pkt: 

8.5.1 - Obuwie strzeleckie 

Zmiana: dozwolone jest obuwie powyżej kostki.  

8.7.1 - Postawa strzelecka 

Zmiana: dozwolone jest strzelanie oburącz. 

8.7.6.4 - Program Konkurencji 

Zmiana: Program konkurencji pistolet sportowy w ramach Ligi Bocznego Zapłonu KS 

SKAUT przewiduje oddanie 20 strzałów ocenianych (w 4 seriach 5-strzałowych). 

Strzelanie części ocenianej w seriach po 5 strzałów następuje bez komend ŁADUJ, START, 

ROZŁADUJ pomiędzy seriami 5-strzałowymi, każdorazowo zawodnik zobowiązany jest 

do rozładowania i sprawdzenia czy w komorze nie znajduje się nabój, po czym może 

załadować magazynek i oddać strzały z kolejnej serii. Broń odłożona musi być 

zaopatrzona w widoczny wskaźnik bezpieczeństwa/rozładowania. 

Ustala się czas na oddanie serii próbnej 5 minut oraz serii ocenianej 20 minut.



b) Karabin Sportowy 50 m  

z wyłączeniem/zmianą pkt:  

7.4.1.7 - Spust elektroniczny. 

Zmiana: spusty elektroniczne są niedozwolone. 

7.5 -7.5.2.1 - Ubiór strzelecki. 

Zmiana: nie ma specjalnych wytycznych odnośnie ubioru. 

7.5.8.2 - Pas. 

Zmiana – Pasy są niedozwolone. 

7.5.8.5 - Wałek strzelecki. 

Zmiana: Nie ma sprecyzowanej długości oraz szerokości wałka. 

7.6.1.3 - Postawa stojąca.  

Zmiana: Brak strzelania z postawy stojącej. 

Program konkurencji karabin sportowy w ramach Ligi Bocznego Zapłonu KS SKAUT 

przewiduje oddanie 10 strzałów ocenianych z postawy klęczącej do górnej tarczy, 

a następnie oddanie 10 strzałów ocenianych z postawy leżącej do dolnej tarczy. Strzelanie 

części ocenianej w seriach po 10 strzałów następuje bez komend ŁADUJ, START, ROZŁADUJ 

pomiędzy zmianą postawy, każdorazowo zawodnik zobowiązany jest do rozładowania  

i sprawdzenia czy w komorze nie znajduje się nabój, po czym może załadować komorę  

i oddać strzały z kolejnej serii. Broń odłożona musi być zaopatrzona w widoczny wskaźnik 

bezpieczeństwa/rozładowania. 

Ustala się czas na oddanie serii próbnej 5 minut oraz serii ocenianej 20 minut. 

 
 

 

6. Klasyfikacja: 

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna dla każdej rundy oraz końcowa klasyfikacja 

ligowa. 

Klasyfikacja rundy będzie zestawiana wg zasad: 

 wynik zawodnika będzie stanowił sumę punktów uzyskanych podczas strzelania 

 w przypadku remisów decydować będzie największa ilość dziesiątek wewnętrznych 

 w dalszej kolejności decydować największa ilość dziesiątek, dziewiątek, ósemek itd. 

 
Końcowa klasyfikacja ligowa będzie wyliczana w następujący sposób: 

klasyfikacja łączona: wynik zawodnika będzie stanowił sumę punktów uzyskanych  

w czterech najlepszych dla danego zawodnika rundach (po dwie dla każdej konkurencji). 

 

Końcowa klasyfikacja konkurencji pistolet sportowy: wynik zawodnika będzie stanowił 

sumę punktów uzyskanych w dwóch najlepszych dla danego zawodnika rundach. 

 

Końcowa klasyfikacja konkurencji karabin sportowy: wynik zawodnika będzie stanowił 

sumę punktów uzyskanych w dwóch najlepszych dla danego zawodnika rundach. 

 

 



7. Nagrody: 

W klasyfikacji łączonej: 

1 miejsce - puchar w klasyfikacji łączonej, medal, nagrody rzeczowe, 

2 miejsce - medal, nagrody rzeczowe, 

3 miejsce - medal, nagrody rzeczowe, 

4-10 miejsce – nagrody rzeczowe. 

 

W klasyfikacji konkurencji pistolet sportowy: 

1-3 miejsce – medale. 

 

W klasyfikacji konkurencji karabin sportowy: 

1-3 miejsce – medale. 

 

8. Zgłoszenia: 

Zgłoszenie następuje poprzez dokonanie rejestracji na stronie 

https://www.zbrojownia.ksskaut.pl, poprzez formularz zgłoszeniowy, przed każdą 

rundą zawodów. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i zasad Ligii 

Bocznego Zapłonu KS SKAUT 2023. 

 
8. Kary 

Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za naruszenie zasad bezpieczeństwa na 

strzelnicy. 

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga Sędzia Główny. 

Opłatę za złożenie protestu ustala się na 200 złotych. 

 
9. Sprawy różne 

Na Zawodniku spoczywa odpowiedzialność za zarejestrowanie się w ten sam sposób 

(Imię/Nazwisko) podczas wszystkich rund. Wyniki z kolejnych rund do klasyfikacji 

łączonej będą dodawane w sposób automatyczny na podstawie danych podanych 

przez Zawodnika podczas rejestracji. Podanie różnych danych pomiędzy rundami 

może spowodować nie uwzględnienie wyników z jednej lub kilku rund. 

W szczególności należy unikać (np dla zawodnika  zarejestrowanego w pierwszej 

rundzie jako “Jan Kowalski”): 

Pomylenia pól imienia z  nazwiskiem – “Kowalski Jan” 

Przestawiony szyk liter – “Jan Kowlaski” 

Brak liter(y)/dodatkowe litery – “Jan Kowwalski”/”Jn Kowalski” 

Spację przed/po imieniem/nazwiskiem lub więcej niż jedna spacja pomiędzy 

imieniem i nazwiskiem “  Jan    Kowalski   “ 

Inne dodatkowe znaki np. ,!?-*+ 

Różnice w użyciu polskich znaków pomiędzy rundami np. ą,ę,ł 

 

  



Organizator po każdej rundzie umieści na stronie ksskaut.pl zaktualizowany ranking 

łączony, w przypadku braku wyników z rundy, w której Zawodnik brał udział, 

Zawodnik  powinien skontaktować się z organizatorem poprzez mail – 

zbrojownia@ksskaut.pl lub w biurze zawodów podczas rozgrywania kolejnej rundy. 

Podczas ostatniej rundy czas na weryfikację wynosi 15 minut od momentu 

udostępnienia wyników. 

 

Bielsko-Biała. 8.01.2023 r. 

 

 


