
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

O PUCHAR KOMENDANTKI HUFCA ZIEMI TYSKIEJ 

 

ORGANIZATOR:  

 Komenda Hufca Ziemi Tyskiej  

 40 Harcerska Drużyna Spadochronowa im. Batalionu Parasol 

 Camp Raptor - Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Lubockie. 

TERMIN:  27.10.2018 r. 

MIEJSCE: Strzelnica  Bojowa BARS 201- Przywary Leśne, gmina Ciasna, woj. Śląskie 

CELE: 

 integracja środowiska Hufca Ziemi Tyskiej, 

 rozbudzenie wśród harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów 

zainteresowania strzelectwem sportowym w kontekście jubileuszu 100 lat ZHP jak i 

niepodległości Polski, 

 popularyzacja wiedzy o strzelectwie sportowym w ramach ZHP 

Konkurencje strzeleckie: 

- pistolet centralnego zapłonu dla harcerzy i instruktorów powyżej 16 lat 1 

- pistolet bocznego zapłonu poniżej 16 lat 2  

- karabin centralnego zapłonu powyżej 16 lat     

- karabin bocznego zapłonu poniżej 16 lat 

 

UCZESTNICTWO: 

W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy, harcerze powyżej 11 roku, instruktorzy harcerscy. 

 

Punktacja i klasyfikacja 

Ocena tarcz i celów wg przepisów ISSF, klasyfikacja wyłącznie indywidualna. 

 

Konkurencje - punktacja 

a) Karabin centralnego zapłonu dla osób powyżej 16 lat .Strzelanie z karabinu centralnego 

zapłonu kal. do 8 mm w czasie 5 min.—postawa stojąca, 5 strzałów, maksymalnie do 

uzyskania 50pkt, odległość 25 m, tarcza TS–2 (ISSF 20/50). 

b) Pistolet centralnego zapłonu dla osób powyżej 16 lat 

Strzelanie z pistoletu lub rewolweru centralnego zapłonu do 12 mm w czasie 5 min. — 

postawa stojąca, 5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50 pkt, odległość 25 m, tarcza TS–2 

(ISSF 20/50).  



c) Karabin bocznego zapłonu dla osób poniżej 16lat Strzelanie z karabinu bocznego zapłonu o 

kalibrze 5,6 mm w czasie 5 min.- postawa leżąca,5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50pkt, 

odległość 25 m, tarcza TS–2 (ISSF 20/50) 

d) Pistolet bocznego zapłonu dla osób poniżej 16 lat 

Strzelanie z pistoletu bocznego zapłonu o kalibrze 5,5 mm w czasie 5 min – postawa stojąca , 

5 strzałów , maksymalnie do uzyskania 50 pkt, odległość 15 m, tarcza TS-2 (ISSF 20/50) 

 

WPISOWE:  

Opłata startowa za uczestnictwo we wszystkich konkurencjach z bronią i amunicją organizatorów 

wynosi 20 zł płatne na konto hufca z dopiskiem „Zawody Strzeleckie” 

Start bezpłatny wyłącznie dla sędziów pełniących czynności na zawodach. Organizatorzy zapewniają 

poczęstunek i napoje. 

 

NAGRODY: 

Za zdobycie pierwszego miejsca w kategoriach wiekowych puchar od miejsca 2 do 5 dyplom.  

 

Zgłoszenia  

Zgłoszenia są indywidualne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2018r. godz. 23.59. w formie 

telefonicznej, mailowej lub SMS do drużynowego 40 HDS (nr tel. 601 895 755, mail: 

marian.miernik@zhp.net.pl). 

 

Zawody będą przeprowadzone w oparciu o przepisy bezpieczeństwa PZSS, regulamin strzelnicy i 

regulamin własny organizatorów. Ewentualne protesty będą przyjmowane do 10 minut od 

ogłoszenia wyników konkurencji. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje sędziemu głównemu 

zawodów wyznaczonemu przez organizatorów. 

Ubiór obowiązujący na strzelnicy w trakcie zawodów: 

- ubiór wygodny, preferowany ubiór ćwiczebny-wojskowy, buty na płaskiej podeszwie.  

Transport uczestników zawodów zostaje zapewniony przez Komendę Hufca. Godzina wyjazdu i 

miejsce zostanie ogłoszone na stronie Hufca 

Istnieje możliwość wykonania strzelania ćwiczebnego (zakup amunicji na ten cel we własnym 

zakresie u organizatorów zawodów) 

 Wszystkich obecnych w czasie zawodów obowiązuje zachowanie zgodne z prawem harcerskich, 

bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów zawodów oraz instrukcji BHP strzelnicy. 

 

1 dotyczy harcerzy którzy ukończyli 16 lat do dnia zawodów 

2 dotyczy harcerzy którzy ukończyli 11 lat do dnia zawodów 

mailto:marian.miernik@zhp.net.pl

