
Regulamin otwartych zawodów strzeleckich 

 „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”- Kadzidło 2021 

 
1. Cel zawodów:  

1) Wskrzeszanie i kontynuowanie przedwojennych tradycji zawodów o tej samej nazwie organizowanych od 1932 roku 

przez Związek Strzelecki. 

2) Upowszechnianie wiedzy, umiejętności i celowości działań na rzecz obronności państwa. 

3) Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej. 

4) Nauka strzelania. 

5) Popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu strzeleckiego. 

6) Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek. 

7) Zdobywanie odznak strzeleckich. 

 

2. Organizator zawodów: 

Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"; 07-405 Troszyn, ul. Słowackiego 3 

tel. 602-219-227; e-mail: biuro@obronca.org  www.obronca.org 

  

Współorganizator: Powiat Ostrołęcki 

 

3. Termin i miejsce zawodów: 15 sierpnia 2021 r. (niedziela); Kadzidło, ul. Słoneczna 2 

 

4. Program zawodów: 

Konkurencje: 

➢ karabin sportowy kal. 5,6 mm (repetier) z otwartymi przyrządami celowniczymi, 

➢ tarcza – ISSF (TS-2), 

➢ odległość 50 m, 

➢ postawa leżąc bez pasa z wykorzystaniem podpórki w jednym miejscu, 

➢ 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych (czas 15 minut) 

Organizator zapewnia broń i amunicję 

 

Harmonogram strzelań: 

od 900 do 1500 – rejestracja zawodników 

1000 – otwarcie zawodów 

1030 – 1600 – zmiany startowe co 30 minut 

ok. 1700 – zakończenie 

 

5. Uczestnictwo: 

Członkowie klubów strzeleckich i innych stowarzyszeń oraz osoby niezrzeszone (tj.: dzieci i młodzież oraz osoby 

dorosłe). Wszyscy chętni po zapoznaniu się regulaminem strzelnicy oraz przepisami i zasadami bezpiecznego 

posługiwania się bronią. 

 

6. Klasyfikacja: indywidualna (możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w konkurencji) 

 

7. Nagrody: 

➢ za miejsca 1 do 5 – puchary 

➢ każdy startujący, bez względu na uzyskany wynik otrzyma dyplom pamiątkowy. 

➢ każda osoba, która uzyska minimum 70 punktów otrzyma „SREBRNĄ” odznakę strzelecką  

a minimum 60 punktów „BRĄZOWĄ” odznakę strzelecką. 

 

8. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia: w dniu zawodów od godz. 900 do godz. 1530 

Zapisywanie się na zmiany w dniu zawodów (start wg kolejności zgłoszeń) 

 

9. Koszty uczestnictwa: 

5 zł - opłata startowa  

 

10. Sprawy różne: 
➢ Ewentualne protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej z precyzyjnym powołaniem się na konkretne uregulowania 

Urzędowych przepisów i regulaminów ISSF lub Regulamin zawodów. Protest należy złożyć na ręce sędziego głównego, po 

uiszczeniu opłaty w wysokości 100 PLN, ale nie później niż 15 minut od ogłoszenia kwestionowanego wyniku lub miejsca. 

W przypadku uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi. 

➢ Niedopuszczalne są ubrania strzeleckie (spodnie, kurtki, buty i rękawice). 

➢ W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie regulamin strzelnicy i powyższy regulamin 

➢ KSS „OBROŃCA Troszyn zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internecie, prasie, telewizji) zarejestrowane podczas realizacji 

zawodów sportowych (Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Art. 81 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

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


