
Turośń Kościelna 2022-03-28 

Regulamin  

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE 

PUCHAR LEGIONISTY 

Turośń Kościelna 03.04.2022 

1. Cel zawodów:

Celem zawodów jest rozwijanie współzawodnictwa sportowego, podnoszenie umiejętności strzeleckich,

wyłonienie najlepszych zawodników, popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych

mieszkańców Gminy Turośń Kościelna, popularyzacja strzelectwa sportowego, czynny odpoczynek wśród rodziny

i przyjaciół, integracja międzypokoleniowa.

2. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego Legion Wschodni 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 7,  NIP: 9662108043

e-mail: biuro@legionwschodni.pl

3. Termin i miejsce zawodów:

03.04.2022 Strzelnica KSS Legion Wschodni w godz. 09:00 – 13:00 

Zawody są wpisane do kalendarza WZSS 

Zapisy: https://forms.gle/KfLbuTCmB3inc83o6 

4. Uczestnictwo:

 Członkowie KSS Legion Wschodni, 

 Członkowie innych sportowych klubów strzeleckich posiadający licencję zawodnika PZSS,  

 Sędziowie którzy sędziują daną konkurencję mogą brać w niej udział na tych samych zasadach co inni 

zawodnicy w zawodach, natomiast dla nich sędziami będą sędziowie sędziujący w dniu zawodów inną 

konkurencję 

5. Program zawodów:

Konkurencja nr 1 PUCHAR LEGIONISTY PL 

Zestaw konkurencji współzawodnictwa Puchar Legionisty: trójbój: karabinek, pistolet, strzelba /opisy poniżej/ 

 zawodnik do klasyfikacji Pucharu Legionisty musi brać udział w obu konkurencjach 

 zawodnik może brać również udział tylko w jednej konkurencji, wtedy dana konkurencja liczy się do 

klasyfikacji startowej PZSS natomiast zawodnik nie bierze udziału w klasyfikacji o Puchar Legionisty 

 cały opis konkurencji w linku: https://legionwschodni.pl/rusza-wspolzawodnictwo-o-puchar-legionisty-2020/ 

pistolet, karabin oś nr 1 

Pozycja startowa :  W wyznaczonym obszarze naprzeciw lewej lub prawej Barykady kolba dotyka biodra 

Sygnał startowy  : Dźwięk Timera 

Czas konkurencji: 240 sekund 

Magazynki : Karabin  2 x 6szt amunicji   Pistolet 1 x 6 szt. i 1 x 1 szt. 

Stan broni:  karabin / pistolet podpięte magazynki  

Kąty Bezpieczeństwa : 

Lewa prawa strona 90 stopni i góra kulochwytu 

mailto:biuro@legionwschodni.pl
https://forms.gle/KfLbuTCmB3inc83o6
https://legionwschodni.pl/rusza-wspolzawodnictwo-o-puchar-legionisty-2020/


                                    

Kary: 

Nie strącenie celu / Miss  10 sekund  

Strącenie celu  nie stojąc w wyznaczonym miejscem 10 sekund oraz D 10 sekund kary na tarczy IPSC 

Złamanie kąta bezpieczeństwa dyskwalifikacja  

 

Pozycja zawodnika : 

Swobodna , kolba karabinu dotyka biodra pistolet w kaburze 

 

Procedura startowa:   

Zawodnik stoi naprzeciw barykady lewa lub prawa. Na sygnał Timera zawodnik przeładowuje karabin i oddaje po 

jednym strzale z wyznaczonych otworów w barykadzie w kierunku celów ( metalowe 1 strzał tarcza papierowa 

minimum 2 przestrzeliny ). Po oddaniu ostatniego strzału wypina magazynek i przemieszcza się do wyznaczonego 

obszaru kolejnej barykady po czym powtarza procedurę. Po oddaniu ostatniego strzału zabezpiecza broń odkłada 

do UBD lub zawiesza na pas po czym przemieszcza się na środkowe pole gdzie stojąc na wyznaczonym Urządzeniu 

do równowagi w wyznaczonym obszarze wyjmuje pistolet i oddaje strzały w kierunku 2 Popperów i 2 tarcz 

papierowych po oddaniu ostatniego strzału zmienia magazynek i oddaje ostatnie 2 strzały do metalowej blachy „A” 

co kończy konkurencję   

 

Zakończenie startu: 

Koniec amunicji, strącenie wszystkich celi, na wniosek zawodnika, dyskwalifikacja, powyżej 240 sekund 

 

 
strzelba dynamiczna Sd – oś nr 2 
 

Zawodnik posiada dowolny rodzaj strzelby gładkolufowej 

Pozycja startowa :  Box A 

Sygnał startowy  : Dźwięk Timera 

Czas konkurencji: 240 sekund 

Amunicja : Śrutowa  bez  Breneki bez limitu 

Doładowywanie Max 2 naboje  

Stan broni:  Nie załadowana komora nabojowa zamknięta. 

 

Kąty Bezpieczeństwa : 

Lewa prawa strona 90 stopni i góra kulochwytu 

 

Kary: 

 Nie strącenie celu 10 sekund 

 Strącenie celu  nie stojąc w wyznaczonym miejscem 10 sekund 

 Złamanie kąta bezpieczeństwa dyskwalifikacja  

 

 



Pozycja zawodnika : 

Swobodna, kolba strzelby dotyka biodra 

Procedura startowa:    

Zawodnik zaczyna w wyznaczonym obszarze  „A” Po sygnale startowym ładuje strzelbę 2 nabojami po czym 

ostrzeliwuje cel  na 10 metrach  po ostrzelaniu zawodnik przemieszcza się na pozycje „B” i powtarza procedurę aż 

strąci wszystkie cele na 15 metrach po ostrzelaniu zawodnik przemieszcza się na pozycje „C” i powtarza procedurę 

aż strąci wszystkie cele.  

Zakończenie startu: 

Koniec amunicji, strącenie wszystkich celi, na wniosek zawodnika, dyskwalifikacja, powyżej 240s 

Konkurencja nr 2 Psp10 pistolet sportowy bocznego zapłonu - oś nr 3 

Oś pistoletowa – pistolet sportowy bocznego zapłonu 15 strzałów stojąc, czas 5 min, 25 m, seniorzy, juniorzy  

Cel: tarcza strzelecka TS-1 Odległość: 25 m 

Broń: pistolet dowolny centralnego zapłonu  z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, dopuszcza się strzelanie 

oburącz 

Przebieg konkurencji: 

Zawodnicy zajmują stanowiska strzeleckie. Na komendę sędziego rozpoczynają przygotowanie stanowiska. 

Łączny czas na przygotowanie stanowiska i strzały wynosi 5 minut. Po komendzie sędziego kończącej czas 

przygotowawczy zawodnicy oddają w jednej serii 15 strzałów. Po zakończeniu strzelania zawodnicy podchodzą z 

metryczkami do tarcz. Sędzia wpisuje w metryczkę wynik zawodnika. 10 najlepszych strzałów.  Zawodnik 

podpisuje metryczkę potwierdzając zgodność wpisanych wyników w obecności sędziego. Metryczki pozostają u 

sędziego. Metryczkę zawodnik daje sędziemu na stanowisku strzeleckim. 

Konkurencja nr 3 Pcz10 pistolet sportowy centralnego zapłonu - oś nr 3 

Oś pistoletowa – pistolet sportowy centralnego zapłonu 15 strzałów stojąc, czas 5 min, 25 m, seniorzy, juniorzy  

Cel: tarcza strzelecka TS-1 Odległość: 25 m 

Broń: pistolet dowolny centralnego zapłonu  z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, dopuszcza się strzelanie 

oburącz 

Przebieg konkurencji: 

Zawodnicy zajmują stanowiska strzeleckie. Na komendę sędziego rozpoczynają przygotowanie stanowiska. 

Łączny czas na przygotowanie stanowiska i strzały wynosi 5 minut. Po komendzie sędziego kończącej czas 

przygotowawczy zawodnicy oddają w jednej serii 15 strzałów. Po zakończeniu strzelania zawodnicy podchodzą z 

metryczkami do tarcz. Sędzia wpisuje w metryczkę wynik zawodnika. 10 najlepszych strzałów. Zawodnik 

podpisuje metryczkę potwierdzając zgodność wpisanych wyników w obecności sędziego. Metryczki pozostają u 

sędziego. Metryczkę zawodnik daje sędziemu na stanowisku strzeleckim. 



6. Klasyfikacja:

Indywidualna, do wyniku liczy się suma punktów zgodnie z regulaminem PZSS / ISSF w każdej z konkurencji.

Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Dopuszcza się strzelanie oburącz. Ranking

obejmuje punkty z turniejów rozegranych w okresie od dnia rozpoczęcia TURNIEJU OTWARCIA do dnia

zakończenia TURNIEJU ZAMKNIĘCIA w danym roku kalendarzowym. Kolejność zawodników na liście

rankingowej ustalana jest na podstawie SUMY PUNKTÓW zdobytych w poszczególnych konkurencjach: pistolet,

karabin, strzelba.

Członkowie innych sportowych klubów strzeleckich zawodnicy posiadający licencję zawodnika PZSS, ich start 

w konkurencjach nie liczy się do klasyfikacji rankingowej KSS Legion Wschodni o Puchar Przechodni natomiast 

liczy się w  klasyfikacji się do nagrody głównej oraz ogólnej klasyfikacji PZSS z uwagi na zgłoszenie zawodów do 

WZSS.  

7. Zasady i zapisy na zawody:

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego covid-19 i wprowadzonego reżimu sanitarnego na strzelnicy w dniu

zawodów obowiązuje:

 BRAK możliwości rejestracji na zawody na miejscu w dniu zawodów. 

 Dopuszcza się możliwość rejestracji na zawody w dniu zawodów jedynie gdy pozostają wolne miejsca 

startowe. 

 Rejestracja w dniu zawodów obciążona jest dodatkową opłatą w wysokości 10 zł. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji w dniu zawodów. 

 Zapisy odbywają się TYLKO poprzez formularz internetowy do dnia: 01.04.2022 do godz. 19:00. Po tym 

terminie formularz zapisów przestanie przyjmować zgłoszenia. 

 Formularz zapisów: https://forms.gle/KfLbuTCmB3inc83o6 

 Potwierdzeniem zakwalifikowania się do startu na zawodach jest opłata startowego. 

 Opłata startowa nie podlega zwrotowi ale może zostać przeniesiona na innego zarejestrowanego zawodnika. 

 Ostatni zawodnik będzie dopuszczony do startu w dniu zawodów o godz. 12:00 

 Wprowadzony jest limit zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Koszty uczestnictwa w zawodach i amunicji.

Zawodnik do klasyfikacji Pucharu Legionisty musi brać udział w obu konkurencjach 

Zawodnik może brać również tylko udział w wybranej konkurencji, wtedy dana konkurencja liczy się do 

klasyfikacji startowej PZSS natomiast zawodnik nie bierze udziału w klasyfikacji o Puchar Legionisty. Opłatę za 

start w zawodach również jest przyjmowana przelewem na konto o numerze:  42 1140 2004 0000 3102 7829 

1006 mBank z dopiskiem: nr konkurencji. Organizator nie zapewnia broni i amunicji.

 Koszt konkurencji 1 PL Puchar Legionisty dwubój pistolet, karabin, strzelba : 60 zł  (całość: PKS) 

 Koszt konkurencji 2 Psp10 Pistolet sportowy bocznego zapłonu: 20 zł 

 Koszt konkurencji 3 Pzc10 Pistolet sportowy centralnego zapłonu: 20 zł  

Zawodnik zapewnia broń i amunicję do konkurencji w zawodach we własnym zakresie 

W zawodach zakazane jest używanie pocisków przeciwpancernych, zapalających, amunicji smugowej oraz ze stalowym 

rdzeniem. Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez zawodnika. 

10. Nagrody:

W dniu rozgrywania zawodów Puchar Legionisty zawodnik którzy startowali we wszystkich konkurencjach, wręczane na

następnych zawodach:

1 miejsce – dyplom, 

2. miejsce – dyplom,

3. miejsce – dyplom,

 Organizator zapewnia amunicję i broń jedynie zawodnikom własnego klubu którzy jej nie posiadają.

https://forms.gle/KfLbuTCmB3inc83o6


13. Zasady rozgrywania zawodów i bezpieczeństwa

 po przyjeździe na miejsce zawodów każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu i ściśle go 

przestrzegać oraz wpisać się do Rejestru Pobytu na Strzelnicy 

 zgłosić się na START konkurencji z podpisaną metryczką 

 każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i potwierdzenie tego własnoręcznym 

podpisem na metryczce konkurencji. 

 nie podpisane metryczki startowe nie będą brały udziału w klasyfikacji. 

 obowiązkiem sędziego stanowiskowego jest sprawdzenie podpisu na metryczce. 

 podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochraniaczy słuchu 

 każdy z zawodników, który nie stawi się na przydzielonym mu stanowisku i nie będzie gotowy do strzału w czasie 

startowym, otrzymuje automatycznie ostatnie miejsce i nie może uczestniczyć dalej w zawodach. 

 każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii strzału 

 oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu, który kontroluje rozładowanie broni 

zawodnika. 

 jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego 

strzelającego ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie 

 każdy zawodnik powinien zapewnić sobie odpowiednią ilość amunicji we własnym zakresie 

 każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i potwierdzenie tego własnoręcznym 

podpisem na karcie z wynikiem (metryczką) 

 strzelanie odbywa się w ochronnikach słuchu i oczu 

 należy bezwzględnie podporządkować się zasadom bezpieczeństwa i poleceniom osób zarządzających strzelnicą i 

prowadzących strzelanie 

 za cele uszkodzone przez zawodnika poprzez ostrzelanie z broni lub amunicji nie przeznaczonej do danego celu koszty 

ich naprawy ponosi zawodnik 

 po zakończeniu strzelania, zawodnik bez zbędnej zwłoki opuszcza teren strzelnicy, 

 sędziowie którzy sędziują daną konkurencję mogą brać w niej udział na tych samych zasadach co inni zawodnicy w 

zawodach, natomiast dla nich sędziami będą sędziowie sędziujący w dniu zawodów inną konkurencję, 

14. Oświadczenia startującego:

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce. Startujący oświadcza, że

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez Legion

Wschodni Fundacja oraz wykorzystanie jego wizerunku, co poświadcza podpisem na metryczce

15. Postanowienia końcowe:

Administrator danych osobowych: 

Legion Wschodni Fundacja ul. Białostocka 7 18-106 Turośń Kościelna NIP: 9662108043 Regon: 366046607 KRS: 

0000651454 




