
        ZAWODY STRZELECKIE   „ GRZMOTY  W  LUTYM ”   

 

1. CEL ZAWODÓW: 

 Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących 

udział w zawodach oraz najlepszych strzelców KŻRiKB „VIS” Nisko, doskonalenie 

umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, popularyzacja strzelectwa, 

integracja członków klubu oraz całego środowiska strzeleckiego, upowszechnianie 

strzelectwa sportowego wśród mieszkańców Niska i okolic.  

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

 Klub Żołnierzy Rezerwy i Kolekcjonerów Broni „VIS” Nisko. 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

 05. 02. 2022 r. (sobota), Strzelnica LOK  --  STALOWA WOLA. Strzelania 

odbywają się 3 osobowymi grupami. Każdy zawodnik z danej grupy pojedynczo 

zapisuje się w Biurze Obsługi Zawodów oraz odbywa instruktaż. Następnie, gdy 

poprzednia grupa opuści strzelnicę, zawodnicy udają się na stanowiska według 

wskazań instruktorów.  

4. PROGRAM ZAWODÓW: 

 Wszystkie konkurencje rozgrywane są w godz 9:00 – 15:00. Wyniki zawodów 

zostaną opublikowane na stronie klubowej. 
 

Konkurencje: 

1. Pistolet  sportowy   -  22LR  25 m - tarcza TS4  13 strzałów ( z jednej ręki ) 

2. Pistolet centralnego zapłonu-  9 mm  25 m - tarcza 23P  13 strzałów 

3. Strzelba 12/70  50m - tarcza TS4  3 strzały  

4. Strzelba 12/70  50m - tarcza TS9  3 strzały    

Pistolet czas 15min ( 2 konkurencje),  strzelba czas 5min ( 2 konkurencje). 
 

5. UCZESTNICTWO: 

 W zawodach mogą wziąć udział członkowie klubów strzeleckich, którzy 

posiadają aktualną licencję PZSS uprawniającą do uczestnictwa w strzeleckich 

zawodach sportowych. Warunkiem udziału w zawodach jest rejestracja na stronie 

klubowej (visnisko.pl) lub w dniu zawodów w Biurze Obsługi Zawodów. 

 Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.  

6. KLASYFIKACJA: 

 Indywidualna w każdej konkurencji według zdobytych punktów. 

7. NAGRODY 

 Za zajęcie miejsc I-III we wszystkich konkurencjach medale - dyplomy.  

8. ZGŁOSZENIA: Zapisy na listę zawodników na stronie www.visnisko.pl do 

godziny 15.00    04. 02. 2022 r. (piątek). 

9. KOSZTY  UCZESTNICTWA: 

 Opłata startowa w zawodach wynosi :  100 zł ( sto złotych ) 
  

10. SPRAWY RÓŻNE: 

 Organizator zabezpiecza broń i amunicję. 



Organizator dopuszcza strzelanie z broni i amunicji własnej zawodników (należy to 

zgłosić wcześniej sędziemu), nie zmienia to kosztów uczestnictwa w zawodach. 

 Zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne i ochronniki słuchu.  

 

       UWAGA!!!  

 W związku z panującą pandemią koronawirusa należy zachować szczególną 

ostrożność i stosować się do obowiązujących zaleceń. Podczas zawodów obowiązuje 

nakaz stosowania maseczek osłaniających nos i usta oraz stosowanie 1.5m dystansu 

od innych osób. 

 Podczas zawodów obowiązuje zakaz używania urządzeń utrwalających obraz i 

dźwięk.  

 Ze względu na panującą sytuację organizator może ograniczyć liczbę 

zawodników mogących wziąć udział w zawodach.  

 Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, że zapoznał się z regulaminem 

zawodów oraz znane są mu przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na 

strzelnicy i w strzelectwie sportowym, że stan zdrowia umożliwia mu bezpieczne 

uczestnictwo w zawodach. 

 Broń na terenie strzelnicy można wyjmować tylko na stanowisku strzeleckim 

lub w miejscach do tego przeznaczonych, w innym przypadku broń nosi się 

rozładowaną w futerałach, pokrowcach itp.  

 Sędziowie sędziujący na zawodach za zgodą Sędziego Głównego zawodów 

mogą brać udział w konkurencjach i ich wyniki liczone są do klasyfikacji, o ile 

posiadają licencję zawodniczą PZSS. 

 Zawody zgłoszone do WZSS (start w zawodach liczony jest do 
przedłużenia licencji zawodniczej.) 

 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i 

harmonogramie zawodów, w rodzajach i sposobie rozgrywania konkurencji oraz w 

rodzajach nagród. 

 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do 

organizatora zawodów. 

 Organizator wzywa wszystkich zawodników do przestrzegania regulaminu 

strzelnicy.  

 

 

 

  Sędzia Główny:       Prezes 

 Jacek Kozdronkiewicz      Ryszard Szewczyk 

 

       Sędziowie pomocniczy: 

         Grzegorz Okleja  

         Piotr Grzech 

         Robert Siek 


