
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Klub Strzelecki GUARDIAN 

w Białej Podlaskiej 

  

Regulamin zawodów strzeleckich z kalendarza LZSS 

 „Guardian Challenge XIII – Konkurencja pełna - Pistolet centralnego 

zapłonu część dokładna ” 

w dniu 24 kwietnia 2022r. 

I. 
Organizatorzy: 
Klub Strzelecki „GUARDIAN” Biała Podlaska 
 
II. 
Cel zawodów: 
 

•  Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego, 

•  Rywalizacja sportowa, 

•  Integracja środowisk strzeleckich z różnych klubów. 

•  Uzyskanie pamiątkowych pucharów,  

•  Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie,  

III. Termin i miejsce zawodów: 
24 kwietnia 2022r., godz. 10.00 
Strzelnica Fundacji Guardian – Woskrzenice Duże 
Opis dojazdu – www.guardian.mil.pl 
 
IV. Zawody otwarte dla: 
członków klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, osób posiadających licencje zawodnicze 
lub patenty strzeleckie. 
W trakcie zawodów dostępna będzie broń obiektowa Fundacji Guardian dla osób nie 
posiadających własnej, pod warunkiem zgłoszenia zapotrzebowania na e-mail 
guardian@guardian.mil.pl do dnia 21 kwietnia 2022r. Dostępność ograniczona ilościowo.  
  
V. Zasady finansowania: 
Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja i uiszczenie opłaty startowej w dniu zawodów: 
1. opłata wpisowa 30zł  
 
VI. Konkurencja pełna 25m Pcz część dokładna 30 strzałów ocenianych, 5 strzałów 
próbnych. 
1. czas przygotowawczy 5 min 
2. strzały próbne – 1 seria pięciostrzałowa 
3. strzelanie dokładne – 6 serii 5-strzałowych w czasie 5 min 
 
Zawody zostaną podsumowane komunikatem w konkurencjach: 
- Pistolet centralnego zapłonu 25m część dokładna 
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Strzelanie będzie się odbywało w postawie stojącej, strzelanie z jednej ręki. Pistolet 
centralnego zapłonu przyrządy celownicze otwarte. 
Skrócone dane dotyczące regulaminowych ograniczeń w broni sportowej: 
Pistolet centralnego zapłonu: wymiary pudełka pomiarowego - 300mm x150mm x50mm, 
kaliber wyłącznie 9mm, max długość lufy 153mm. 
 
  
VII. Nagrody i wyróżnienia. 
Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3  
 
VIII. Sprawy organizacyjne: 
Uczestnictwo należy zgłaszać w dniu rozgrywania konkurencji w biurze zawodów do godz. 
12.00. 
 

IX. Sprawy porządkowe 

Na strzelnicy obowiązują reżimy sanitarne aktualne w dniu zawodów.  

Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy PZSS. 

 

Broń ładuje się wyłącznie na stanowiskach strzeleckich po komendzie sędziego. 

Przed opuszczeniem stanowiska broń należy rozładować i poddać kontroli sędziego, a 

następnie włożyć do komory nabojowej flagę sygnałową. 

Przenoszenie broni na strzelnicy wyłącznie w pokrowcach lub kaburach. 

Ochronniki słuchu i oczu obowiązują wszystkich zawodników. Każdy zawodnik ma 

obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy i bezwzględnie go przestrzegać. Wszelkie 

sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia zawodów.  

 

Puchary nie odebrane w dniu zawodów będą przechowywane przez Organizatora 

maksymalnie przez 30 dni. 

Zawodnicy łamiący zasady bezpieczeństwa zostaną zdyskwalifikowani, a opłata startowa nie 

podlega zwrotowi. 

Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest nieodwołalna.  

                                                                

                                                                                               KS Guardian 


