
Podlaska Liga Strzelecka
08 - 09 lipiec 2017 

 1. Cel zawodów
Celem  zawodów  jest  popularyzacja  strzelectwa  sportowego,  integracja  środowisk  strzeleckich,  wyłonienie 
najlepszych zawodników spośród biorących udział w zawodach, doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach 
rywalizacji  sportowej,  sprawdzenie  poziomu  wyszkolenia  strzeleckiego,  prezentacja  strzelectwa  jako  dyscypliny 
sportowej oraz upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród mieszkańców Białegostoku.
2. Organizator
Podlaskie Stowarzyszenie o charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim SZWADRON,15-818 Białystok,ul. Jesionowa 
19, www.szwadron.podlasie.pl,  e-mail: biuro@szwadron.podlasie.pl,  kierownik zawodów – tel. 604 824 020, 
3. Termin i  miejsce zawodów    Zawody odbędą się dniach 08-09.07.2017.
W  dniu  08.07.2017  konkurencje  zostaną  rozegrane  na  strzelnicy  w  Białymstoku  przy  ul.  Produkcyjnej  113. 
Planowane rozpoczęcie o godz. 9:00, planowane zakończenie godz. 14.30.zapisy do godziny 12.30. 
W dniu 09.07.2017 konkurencje zostaną rozegrane na strzelnicy SZWADRON w Czarnej Białostockiej ul.Fabryczna. 
Planowane rozpoczęcie o godz. 9:00, planowane zakończenie godz. 14.00. zapisy do godziny 12.30 lub do końca 
rozgrywania konkurencji.
4. Program zawodów
Dzień I – 08.07.2017 strzelnica HUBERTUS

W trakcje zawodów rozegrane zostaną konkurencje strzeleckie:
4.1 Pistolet sportowy część dokładna  - Psp20d 

• odległość 25 m, kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza zgodna z przepisami ISSF,
• 5 strzałów próbnych + 20 strzałów ocenianych, czas 17 min.

4.2 Pistolet centralnego zapłonu część dokładna – Pcz10d
• odległość 25 m, kaliber 7,62 – 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
• 5 strzałów próbnych +10 strzałów ocenianych, czas 10 min.,
• tarcza zgodna z przepisami ISSF, dopuszcza się strzelanie tylko z jednej ręki. 

4.3 Pistolet centralnego zapłonu część dokładna – Pcz 10d 2R
• odległość 25 m, kaliber 7,62 – 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
• 5 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych, czas 10 min.,
• tarcza zgodna z przepisami ISSF, dopuszcza się strzelanie tylko z dwóch rąk,

4.4 Karabin dowolny – Kdw 10 l
• odległość 50 m, kal. .22 LR 
• postawa - leżąc, tarcza zgodna z przepisami ISSF,
• 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, czas 10min.,

4.5 Strzelba 5 strzałów – S5
• odległość 25 m, kal. nie większy niż 12, amunicja: kula, max 28g , tarcza TS-2 
• 7 strzałów, ocenianych jest 5 najlepszych przestrzelin, czas 3min

4.6  Pistolet dowolny  – Pdw20
• odległość 50 m, kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza zgodna z przepisami ISSF,
• dowolna ilość strzałów próbnych + 20 strzałów ocenianych, czas 25 min.

4.7 Pistolet centralnego zapłonu część szybka Żołnierz – Pcz10z
• odległość 25 m, opis konkurencji w p. 11 regulaminu
• kaliber 7,62 – 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
• 3 strzały próbne, czas 1 min., 10 strzałów ocenianych,  
• po 5 strzałów w dwóch seriach po 12s,przerwa między seriami 20s, łączy czas 44s
• tarcza NT23p (popiersie żołnierza), dopuszcza się strzelanie oburącz. 

Czas przygotowawczy przed konkurencją 3min.Po komendzie ŁADUJ zawodnicy mają 30 s. na załadowanie 
magazynka i broni oraz przyjęcie postawy GOTÓW. Po upływie tego czasu sędzia wydaje komendę do rozpoczęcia 
konkurencji. 

Konkurencje rozgrywane są równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności 
zawodników. Rozegranie konkurencji Pcz10z planuje się ok. godz. 12.00. 

Dzień II – 09.07.2017 strzelnica SZWADRON
Planowane rozpoczęcie 9.30 na strzelnicy w Czarnej Białostockiej przy ul. Fabrycznej. Zapisy do godz. 12:30 lub do 
końca rozgrywania konkurencji.

Rozegrane zostaną konkurencje: 
 4.8. Karabin centralnego zapłonu Kcz10s - początek godz. 9.00 zakończeni ok . g. 11.00

• odległość 50 m, kal. maks. 7,62mm, tarcza zgodna z przepisami ISSF, postawa: stojąc,
• 13 strzałów, ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin, czas  7 min. 

4.9.  Dwubój dynamiczny strzelba-pistolet – DDSP11 – początek ok. g. 11.00, opis konkurencji pkt. 12 reg.
• cele – 2xpopery+3xrzutki+3xtarcze IPSC+ 1xNIE STRZELAĆ, ocena: czas+11 strz. ocenianych: 3 

strzelba, 8 pistolet
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• strzelba gładkolufowa: amunicja śrut, kal.12; pistolet centralnego zapłonu kal.9mm 
 4.10. Karabin centralnego zapłonu Kcz10 l.  - początek ok. g. 12.30.

• odległość 100 m, kal. maks. 7,62mm, tarcza zgodna z przepisami ISSF, postawa: leżąc,
• 13 strzałów, ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin, czas  10 min.

Konkurencja Kcz10 l. rozegrana zostanie po zakończeniu konkurencji Kcz10s i DDSP11. 
Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  konkurencji  w  drugim  dniu  zawodów  w  przypadku 
niesprzyjających  warunków  atmosferycznych  oraz  zmiany  sposobu  rozgrywania  konkurencji,  wycofania  w/w 
konkurencji oraz wprowadzania nowych konkurencji. Konfiguracja trasy DDSP11 może ulec zmianom ze względów 
technicznych panujących na strzelnicy.
5. Uczestnictwo

W zawodach w konkurencjach  mogą brać udział osoby:
5.1 osoby posiadające patent strzelecki lub będące czynnymi członkami klubów i kół strzeleckich, 
5.2 osoby posiadające pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, funkcjonariusze służb mundurowych.
5.3 za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a które wcześniej odbyły 
szkolenie i przynajmniej jedno strzelanie na strzelnicy.

Wiek uczestników powyżej 18 lat, 
6. Zgłoszenia  
6.1. zawodnicy obywatele polscy: w dniu zawodów do godziny 12.30 u Kierownika Zawodów. 
6.2. zawodnicy obywatele innych krajów: zgłoszenia są przyjmowane na min. 14dni przed zawodami u prezesa 
PSKS SZWADRON (podst. prawna. Dz. U. Nr 38 poz. 195 art. 42 ust. 2b)
7. Klasyfikacja
Prowadzona  jest  odrębna  klasyfikacja  indywidualna  w  poszczególnych  konkurencjach  strzeleckich.  Wygrywa 
zawodnik,  który  zdobędzie  największą  ilość  punktów.  W konkurencji  DDSP11  punktacja  Comstock  –  wygrywa 
zawodnik z największym hit factor (współczynnik trafień). Hit factor = punkty/czas (ilość zdobytych punktów do czasu 
przebiegu).  W konkurencji  DDSP11 za trafienie w pole NIE STRZELAĆ i  nietrafienia w cele,  odejmuje się  10 
punktów  za  każde  trafienie  w  pole  NIE  STRZELAĆ  lub  nietrafnie  w  cel.   Klasyfikacja  dla  konkurencji  jest 
prowadzona w przypadku wystartowania min. 5 zawodników.  Zawodnicy nie posiadający licencji  PZSS w danej 
dyscyplinie  klasyfikowani  są  poza  konkurencją  i  biorą  udział  w zawodach  jako  w oficjalnym treningu  w formie 
zawodów, za wyjątkiem konkurencji DDSP11, gdzie klasyfikowani są wszyscy zawodnicy. Zawody rozgrywane są w 
ramach Podlaska Liga Strzelecka i wyniki są brane do klasyfikacji generalnej. 
8. Nagrody  
8.1. Za zajęcie w klasyfikacji indywidualnej miejsc 1-3 wręczone zostaną medale i dyplomy.
8.2 Zostaną wręczone  nagrody za uczestnictwo 4 zawodnikom wg p. 8.3:  2 bony zakupowe o wartości 100zł  
każdy  oraz  2  bony  zakupowe o  wartości  50  zł  każdy do  zrealizowania  w  stacjonarnym  sklepie  militarnym 
SPECGEAR, ul. Hetmańska 36 w Białymstoku (www.specgear.com.pl). 
8.3.  Nagrody za uczestnictwo  zostaną wręczone wybranym drogą losową zawodnikom, którzy  wezmą udział  w 
pierwszym dniu w dwóch lub więcej  dowolnych konkurencjach,  lub w drugim dniu w jednej konkurencji.  Wybór 
następuje drogą losową w drugim dniu zawodów po zakończeniu rejestracji. Zawodnik, który wystartuje w oba dni 
ma podwójną szansę na otrzymanie nagrody za uczestnictwo.
8.4 Rozdanie medali i dyplomów odbędzie się po zakończeniu konkurencji w danym dniu zawodów.
Nagrody za uczestnictwo będzie  można odebrać od razu lub w ciągu 7dni u sekretarza Zarządu. Nieodebrane 
nagrody przechodzą do dyspozycji organizatora.
8.5 Nagrody za uczestnictwo nie przysługują sędziom, organizatorom oraz członkom zarządu PSKS SZWADRON.
9. Startowe w zawodach  
startowe w poszczególnych konkurencjach:

Psp20d - 25 zł.; Kdw10 l - 20zł.; Pcz10d - 30zł.; Pcz10d 2R - 30zł.;  S5 – 35zł.;  Pdw20 – 25zł., Pcz10z – 35zł.
Kcz10s – 40zł.; DDSP11 - 40zł.;  Kcz10 l - 40zł. 

dla członków SZWADRON Białystok, GROT Białystok, K-15 Halickie:
Psp20d - 20 zł.; Kdw10 l - 15zł.; Pcz10d - 25zł.; Pcz10d 2R - 25zł.;  S5 – 30zł.;  Pdw20 – 20zł.,   Pcz10z – 30zł.

Kcz10s – 35zł.;  DDSP11- 35zł.;  Kcz10 l - 35zł.
Oprócz  konkurencji  Pdw20  organizator  zapewnia  broń  i  amunicję  na  stanowisku  w  ramach  startowego.  W 
konkurencji Pdw20 zawodnicy startują z własną bronią i amunicją.
10. Ustalenia dodatkowe  

Zawodnik  startujący  w  zawodach  lub  opiekun  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  regulaminem  strzelnicy, 
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.
Zawody odbywają się zgodnie niniejszym regulaminem, regulaminem Podlaskiej Ligi Strzeleckiej, przepisami PZSS i 
ISSF.  Zawody rozgrywane w ramach Podlaskiej Ligi Strzeleckiej są wpisane do kalendarza Podlaskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego i obecny będzie na nich obserwator Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Opiekun zawodników odpowiada za znajomość przez członków zespołu następujących zagadnień:  regulaminu i 
programu zawodów, zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie zawodów (każdy zawodnik musi być przeszkolony 
w  posługiwaniu  się  bronią  sportową).Organizator  zawodów  nie  ponosi  odpowiedzialności  materialnej  z  tytułu 
wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych podczas imprezy. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone 
przez  członka zespołu  odpowiada jego opiekun.  Uczestników obowiązują  przepisy  niniejszego  regulaminu oraz 
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postanowienia organizatora, a także sędziów.  Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. 
Należy je składać w formie pisemnej do biura organizatora zawodów do 10min. od zaistnienia problemu.

Organizator  nie  zapewnia  noclegu,  nie  zwraca  kosztów  przejazdu  oraz  innych  kosztów  związanych  z 
uczestnictwem w zawodach. Organizator dopuszcza do startu zawodników w strojach innych niż zalecanych przez 
PZSS.  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i harmonogramie zawodów, w 
rodzajach i sposobie rozgrywania konkurencji  oraz w rodzajach nagród. W konkurencji Kwd 10 l. sędzia główny 
zawodów może dopuścić strzelanie w innej postawie,ale wynik zostanie ujęty w klaryfikacji dla konkurencji Kdw 10 l., 
oddzielna  klasyfikacja  nie  będzie  prowadzona.  Istnieje  możliwość,  po  wniesieniu  dodatkowej  opłaty  startowej, 
ponownego jednego dodatkowego startu w każdej z konkurencji, ale do klasyfikacji liczony jest ostatni, dodatkowy 
start zawodnika w powtarzanej konkurencji.  Dopuszcza się używanie własnej broni i amunicji, ale nie zmienia to 
opłat startowych. W przypadku wyczerpania się miejsc startowych rejestracja zawodników może zostać zakończona 
wcześniej niż podano w p.3. Sędziowie uprawnieni są do bezpłatnego startu w jednej wybranej konkurencji. Podczas 
zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i  filmy,  które będą później  udostępniane publicznie,  zawodnik  biorący 
udział w zawodach wyraża na to zgodę.
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.  Dopuszcza  się 
noszenie  broni  załadowanej  przez  obsługę  zawodów  i  strzelnicy  w  sposób  odpowiedni  do  wykonywanych 
obowiązków.

Nieprzestrzeganie  przez  uczestnika  zawodów  zasad  bezpieczeństwa,  zasad  określonych  w 
niniejszym regulaminie spowoduje jego dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy. 

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.

11. Konkurencja Pcz10z - opis
Strzelanie odbywa się do tarczy strzeleckiej Nt23p (popiersie żołnierza) na odległość 25m. Konkurencja: strzały 
próbne - 3strzały czas 1minuta, strzały oceniane – dwie serie po 5 strzałów w czasie 12s., przerwa pomiędzy 
seriami 20s. Łączny czas konkurencji 44s. Można ładować do jednego magazynka max.5szt. nabojów. Można 
używać tylko jednego magazynka. Nie można używać szybkoładowaczy. Start następuje z postawy GOTÓW. 
Strzelanie odbywa się w/g komend prowadzącego strzelanie lub prowadzi sygnalizacja świetlna. Nieprzestrzeganie 
w/w zasad spowoduje dyskwalifikację zawodnika. światło zielone(START) można strzelać; światło czerwone (STOP) 
- zakaz strzelania.
Przebieg konkurencji:
Czas przygotowawczy 3 min. Po upływie tego czasu sędzia wydaje komendę ŁADUJ. Zawodnicy w czasie 30 s. 
ładują magazynki i broń oraz przyjmują postawę GOTÓW.  Wcześniejsze ładowanie magazynków będzie karane 
dyskwalifikacją.  Sędzia podaje komendę UWAGA. Po komendzie UWAGA po ok.3-5 s., zapala się światło zielone 
(komenda  START)  .  Zawodnicy  po  zapaleniu  się  zielonego  światła  (komendzie  START)  oddają  5  strzałów 
ocenianych - czas strzelania 12s. Gaśnie zielone światło (komenda STOP) i zapala się czerwone na 20s.- w tym 
czasie zawodnicy ładują magazynki i broń oraz przyjmują postawę GOTÓW. Zapala się ponownie zielone światło 
(komenda START) i zawodnicy mają 12s na oddanie kolejnych 5 strzałów ocenianych. Zakończenie konkurencji na 
komendę STOP. Dopuszcza  się strzelanie oburącz.  Strzał  oddany po zapaleniu się czerwonego światła lub po 
komendzie  STOP  zostanie  zaliczony  z  wynikiem  ZERO,  a  od  całkowitego  wyniku  odejmuje  się  najlepszą 
przestrzelinę. 
12. Opis konkurencji dwubój dynamiczny strzelba-pistolet – DDSP11
Cele: 2popery+3rzutki na stojakach+3tarcze+1 NIE STRZELAĆ

Liczna punktowanych strzałów 11, trafienie poper/rzutki–5pkt.
Trafienie tarcza: pole A =5 pkt., pole C =3pkt., pole D =1pkt.
Trafienie w pole NIE STRZELAĆ: punkty karne –10pkt.
Nietrafienie w cel: punkty karne –10pkt.

Stan gotowości – broń na stole, dwa załadowane magazynki

Postawa startowa – stojąc w boksie A

Sygnał startowy – dźwięk

Procedura – po sygnale należy ostrzelać w pierwszej kolejności 
cele metalowe i dwukrotnie tarcze IPSC z pistoletu z jedną 
zmianą magazynka (amunicja pistoletowa musi być podzielona 
na dwa magazynki), a następnie ostrzelać rzutki ze strzelby.

Konfiguracja trasy może ulec zmianom ze względów
 technicznych panujących na strzelnicy.
Punktacja Comstock – wygrywa zawodnik z największym hit 
factor (współczynnik trafień)         hit factor = points / seconds
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