
Regulamin zawodów strzeleckich organizowanych przez 
Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych 

„BASTION” 
 

I. CEL ZAWODÓW 
• wyłonienie najlepszego zawodnika, 
• rywalizacja sportowa, 
• popularyzacja strzelectwa sportowego, 
• integracja środowiska strzeleckiego, 
• utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich, 

przydatnych w obronności państwa, 

• uzyskanie startów do przedłużenia Licencji Zawodniczej PZSS, 
 

II. ORGANIZATOR 
Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych BASTION 
Łódź, ul. Przybyszewskiego 73/75 Tel. 695-433-159, e-mail: bastionlodz@gmail.com 
www.bastionlodz.pl 

 

III. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW 
 

1. 22.01.2023 
2. 12.02.2023 
3. 12.03.2023 
4. 16.04.2023 
5. 14.05.2023 
6. 08.10.2023 
7. 12.11.2023 
8. 10.12.2023 

 

Strzelnicy „ASY” w Dziadkowicach koło Szadku woj. łódzkie 
 

IV. PROGRAM 
1. 100m, Karabin centralnego zapłonu – OPEN 

• 13 strzałów do jednej tarczy (3 strzały próbne)  - 10 najlepszych ocenianych 
• odległość strzelań – 100 m 
• tarcza TS-2 
• czas konkurencji: 3 minuty – strzały  próbne i 10 minut – strzały oceniane 
• mechaniczne oraz optyczne przyrządy celownicze 
• postawa leżąc 
• Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45) 
• Karabiny wyposażone w dowolne przyrządy optyczne, lunety, 

kolimatory, powiększalniki itp. 

• Dopuszcza się strzelań z mechanicznymi przyrządami celowniczymi. 

• Wolno używać optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin (tzw .“lunet” – które 
zostaną zainstalowane i zatwierdzone przez kierownika strzelań lub sędziego osi, przed 
rozpoczęciem konkurencji) 

mailto:bastionlodz@gmail.com
http://www.bastionlodz.pl/


2. 100m, Karabin centralnego zapłonu typu - „AK”  - STANDARD 
• 13 strzałów do jednej tarczy (3 strzały próbne)  - 10 najlepszych ocenianych 
• odległość strzelań – 100 m 
• tarcza NT-23P Popiersie Żołnierza 
• czas konkurencji: 3 minuty – strzały  próbne i 10 minut – strzały oceniane 
• mechaniczne przyrządy celownicze, typowe dla SYSTEMU AK 
• postawa leżąc 
• Karabin wyłącznie typu „AK”  w kalibrze 7,62 x 39 
• Karabiny wyposażone włącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, 
• Wolno używać  optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin (tzw .“lunet” 

– które zostaną zainstalowane i zatwierdzone przez kierownika strzelań lub 
sędziego osi, przed rozpoczęciem konkurencji. 

 

3. 50m, Karabin Bocznego Zapłonu – samopowtarzalny 
• 13 strzałów do jednej tarczy (3 strzały próbne)  - 10 najlepszych ocenianych 
• odległość strzelań – 50 m 
• tarcza TS-2 
• czas konkurencji: 3 minuty – strzały  próbne i 10 minut – strzały oceniane 
• mechaniczne przyrządy celownicze 
• karabin samopowtarzalny, kaliber .22LR 
• postawa stojąc 
• zabrania się używania podpórek 
• Wolno używać  optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin (tzw .“lunet” 

– które zostaną zainstalowane i zatwierdzone przez kierownika strzelań lub 
sędziego osi, przed rozpoczęciem konkurencji. 

 
 

4. 25m, Pistolet Sportowy 
• 13 strzałów do jednej tarczy (3 strzały próbne)  -10 najlepszych ocenianych 
• odległość strzelań – 25 m 
• tarcza TS-2 
• czas konkurencji: 3 minuty – strzały  próbne i 10 minut – strzały oceniane 
• Pistolet lub rewolwer, wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy 

celownicze, w kalibrze 5,6mm (.22LR), (wyłącznie bocznego zapłonu). 

• Strzelanie odbywa się wyłącznie z jednej ręki 

• Wolno używać  optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin (tzw 
.“lunet” – które zostaną zainstalowane i zatwierdzone przez kierownika 
strzelań lub sędziego osi, przed rozpoczęciem konkurencji. 

 
 

5. 25m,  Pistolet Centralnego Zapłonu – STANDARD  
• 13 strzałów do jednej tarczy (3 strzały próbne) - 10 najlepszych ocenianych 
• odległość strzelań – 25 m 
• tarcza TS-2 
• czas konkurencji: 3 minuty – strzały  próbne i 10 minut – strzały oceniane 
• Pistolet lub rewolwer wyłącznie centralnego zapłonu wyposażony 

wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, w kalibrze do 11,43 mm 
(.45). 

• Dopuszcza się strzelania z dwóch rąk 
• Wolno używać  optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin (tzw 

.“lunet” – które zostaną zainstalowane i zatwierdzone przez kierownika 
strzelań lub sędziego osi, przed rozpoczęciem konkurencji. 

•  
 

6. 25m, Pistolet Centralnego Zapłonu – OPEN  
• 13 strzałów do jednej tarczy (3 strzały próbne) - 10 najlepszych ocenianych 
• odległość strzelań – 25 m 
• czas konkurencji: 3 minuty – strzały  próbne i 10 minut – strzały oceniane 



• Pistolet lub rewolwer wyłącznie centralnego zapłonu wyposażony 
wyłącznie w przyrządy typu kolimator, w kalibrze do 11,43 mm (.45) 

• Dopuszcza się strzelania z dwóch rąk 
• Wolno używać  optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin (tzw. 

.“lunet” – które zostaną zainstalowane i zatwierdzone przez kierownika 
strzelań lub sędziego osi, przed rozpoczęciem konkurencji. 

 

7. 50m, Pistolet Maszynowy - STANDARD 
• 13 strzałów do jednej tarczy (3 strzały próbne) - 10 najlepszych 

ocenianych 
• odległość strzelań – 50 m 
• tarcza NT-23P Popiersie Żołnierza 
• czas konkurencji: 3 minuty – strzały  próbne i 10 minut – strzały 

oceniane 
• mechaniczne przyrządy celownicze 
• postawa stojąc  
• Wolno używać  optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin (tzw 

.“lunet” – które zostaną zainstalowane i zatwierdzone przez kierownika 
strzelań lub sędziego osi, przed rozpoczęciem konkurencji.  

•  
8. Strzelba - STANDARD 

• strzelanie do 7 celów metalowych 
• ilość amunicji – 7 sztuk 
• wyniki obliczane metodą Comstock 
• wyłącznie strzelba, których konstrukcja wymusza ręczne 

wprowadzenie naboju do komory nabojowej a przeładowanie 
naboju odbywa się za pomocą ruchu suwadła strzelby (tzw. 
“pompka”). 

• przyrządy celownicze wyłącznie mechaniczne. 
 

9. Strzelba dowolna – OPEN  
• strzelanie do 7 celów metalowych 
• ilość amunicji – 7 sztuk 
• wyniki obliczane metodą Comstock 
• wyłącznie strzelba samopowtarzalna (tzw. “automat”) 

wyposażona w dowolne przyrządy celownicze 
 
 

V. UCZESTNICTWO 
• członkowie klubu BASTION Łódź, 
• osoby posiadające licencję PZSS 
• zaproszeni goście 

 

VI. KLASYFIKACJA 
indywidualna według uzyskanych wyników. 

 

VII. ZGŁOSZENIA 
Termin zgłoszeń: w dniu zawodów osobiście od godz. 10.00 do  12.00  
Po tych godzinach zgłoszenia nie będą przyjęte ! 

 

VIII. KOSZTY UCZESTNICTWA 
• startowe za każdą konkurencje 30 zł 
• startowe za każdą konkurencje z bronią organizatora 40 zł 
• amunicja do konkurencji: 

1. Pistolet Sportowy, Karabin Bocznego Zapłonu – samopowtarzalny, Karabin 
Szybki Bocznego Zapłonu – 15zł 

2. Karabin Centralnego Zapłonu – 50zł 
3. Pistolet Centralnego Zapłonu , Pistolet Maszynowy – 25zł 



4. Strzelba Dynamiczna - 15zł 

• Zgodnie ze wzrostem inflacji wyżej wymienione ceny w przeciągu roku 2023 mogą 
ulec zmianie 

 

IX. SPRAWY RÓŻNE 
1. broń i amunicja własna lub organizatora. 
2. urządzenia ograniczające głośność wystrzału, do których można zaliczyć tłumiki 

dźwięku itp. w każdej konkurencji są  ZABRONIONE. 
3. czas konkurencji: 3 minuty – strzały  próbne i 10 minut – strzały oceniane 
4. organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni 
5. rezultaty z zawodów zostaną opublikowane z w kalendarzu ŁZSS – co umożliwia 

zrzeszonemu w PZSS zawodnikowi zaliczenie do uzyskania  przedłużenia licencji 
sportowej na następny rok kalendarzowy. 

6. zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

7. zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest 
bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego 
Przewodniczącego Komisji RTS, a jego decyzja dotycząca wyników jest 
nieodwołalna i ostateczna. 

8. interpretacja powyższych regulaminów należy do Sędziego Głównego, a jego 
decyzja jest nieodwołalna i ostateczna. 

9. w Zawodach obowiązuje niniejszy Regulamin. 
10. w sprawach nieujętych w Regulaminie decydujące zdanie należy do 

Sędziego Głównego Zawodów. 
11. organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian niniejszego Regulaminu. 
12. Pomiędzy strzałami próbnymi i ocenianymi czas przewidziany w konkurencji nie 

będzie naliczany. 
13. obsługę sędziowską zapewnia Organizator. 


