
 Powszechne Zawody Strzeleckie 

„Zima w Widuchowej” - 2018 

Regulamin zawodów  
 

1. Organizator – KSS LOK „Regalica” Gryfino  

                 – Bractwo Kurkowe „Gryf” Gryfino 

                 – ZZSS 
 

2.  Termin i miejsce zawodów:  
       24.02.2018 r. godz.   10 00 – konkurencje pistolety i strzelba 

       25.02.2018 r. godz.   10 00 – konkurencje karabin 

– Strzelnica Sportowa Widuchowa dojazd od ul. Tatrzańskiej, 

https://www.google.pl/maps/place/strzelnica+terenowa+regalica+gryfin

o/@53.1187577,14.3833501,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdeafd9be

85283d5b!8m2!3d53.1183633!4d14.3833901 

 
3. Cel zawodów: podnoszenie umiejętności strzeleckich, popularyzacja 

sportów strzeleckich, integracja środowisk strzeleckich.  

 

4. Warunki uczestnictwa: w zawodach mogą brać udział członkowie 

stowarzyszeń strzeleckich, prywatni posiadacze broni jak i osoby, które 

dopiero rozpoczynają swoją „przygodę” z strzelectwem. 

 

UWAGA !!! 

Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach, muszą zarejestrować się w 

wyznaczonym terminie (do dnia 22 lutego 2018r) na stronie: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXBOHJo_eM7fdCPEIBIP0jm97Zp3WK5UWdql5lAS

WsxNttPw/viewform 
 
Zawodnicy, którzy nie dokonają "pełnej rejestracji elektronicznej" będą mogli 

zarejestrować się do godziny 13:00 w dniu zawodów. 

 

Harmonogram zawodów: 

10:00 – otwarcie zawodów 

10:10 – 15:00 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich  

 

Zakończenie zawodów o godz. 15:00 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXBOHJo_eM7fdCPEIBIP0jm97Zp3WK5UWdql5lASWsxNttPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXBOHJo_eM7fdCPEIBIP0jm97Zp3WK5UWdql5lASWsxNttPw/viewform
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5. Konkurencje : 

          Pistolet Sportowy  

          3 - strzały próbne czas 3 minuty 

          10 strzałów ocenianych  

          Czas strzałów ocenianych – 2 x 5 minut                                        

Tarcza Sportowa – Dokładna. Dozwolone strzelanie oburącz  

Pistolet  Centr.zapł. 

3- strzały próbne – 3 minuty 

10 strzałów ocenianych 

          Czas strzałów ocenianych. 2 x 5 minut 

Tarcza Sportowa – Dokładna. Dozwolone strzelanie oburącz  

 Karabin sportowy  leżąc 

3- strzały próbne – 3 minuty 

10 strzałów ocenianych w czasie 10 min. 

Dozwolone strzelanie z podpórki. 

          Karabin centralnego zapłonu standard (przyrządy celownicze 

otwarte: muszka – szczerbinka) leżąc 

3 - strzały próbne czas 3 minuty 

10 strzałów ocenianych w czasie 10 min. 

Dozwolone strzelanie z podpórki. 

Karabin centralnego zapłonu open (przyrządy celownicze 

zamknięte: przezierniki, dioptery) leżąc 

3 - strzały próbne czas 3 minuty 

10 strzałów ocenianych w czasie 10 min. 

Dozwolone strzelanie z podpórki. 

Strzelba gładkolufowa  - cele reaktywne 

 

Zawody z obserwatorem ZZSS 

    
      Broń i amunicja: 

Organizator zawodów jest w posiadaniu następujących rodzajów broni:  

- 9x19mm Para – (Glock 17, P-83, P-99, CZ-75, CZ-100, XDM)  

- 5,6mm – (CM - 2, Margolin)  

- 7,62mm – (AKMS, SKS, CZ 858)  

- 223Rem – (AR-15)  

- 12/70 – ( Uzkon TRX, Khan A-Tac)  

które w miarę możliwości, będzie można użyć w trakcie zawodów. 

 

 

 



Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji – 

przewidziane dyplomy za miejsca od I do III oraz medale dla zwycięzców. 

 
Zawody zostaną rozegrane, niezależnie od panujących warunków 

pogodowych ☺. 
 

6. Posiłek przewidziany  

 

Mapka dojazdu do strzelnicy. 

 

 




