
Regulamin  
I Powiatowych Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych 

z broni pneumatycznej  
o Puchar Dyrektora  

Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych 
w Ostrowie  

 
1. CEL ZAWODÓW:  

 

 popularyzacja strzelectwa sportowego wśród służb mundurowych, 

 wyłonienie najlepszej drużyny, 

 promocja sportu jako środka aktywnego wypoczynku, 

 propagowanie w środowisku bezpiecznego strzelectwa pneumatycznego. 
 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:  
 
Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie k/Łasku  
 

3. TERMIN ZAWODÓW: 
 
27.03.2019 r. (środa) 

 
4. MIEJSCE ZAWODÓW: 

 
Sala Gimnastyczna  w Zespole Szkół Mundurowo -Technicznych w Ostrowie 
(Ostrów 55, 98-100 Łask) 
 

5. TERMIN ROZPOCZĘCIA i ZAKOOCZENIA ZAWODÓW: 
 

a. Rozpoczęcie zawodów:  09.00 
b. Zakooczenie zawodów:  10.30  

 
6. UCZESTNICTWO: 

 

 Wpisowe - 30 zł (od zespołu).  

 Udział w zawodach 3 osobowych drużyn. 

 W zawodach mogą uczestniczyd drużyny mieszane. 
 Każda służba mundurowa może  wystawid tylko 1 drużynę. 
 

7. ZGŁOSZENIA:  
 

 Przyjmowane będą do dnia 22.03.2019 r. na adres: zsoostrow_mw@pro.onet.pl 

 Zgłoszenie winno zawierad:  
- nazwę drużyny,  
- adres placówki,  

mailto:zsoostrow_mw@pro.onet.pl


- imiona i nazwiska uczestników. 
 

8. PRZEBIEG ZAWODÓW:  
 

 Strzelanie odbywa się w trzech postawach: „leżącej", „klęczącej“ oraz „stojącej“ 
z karabinków pneumatycznych z otwartymi przyrządami, dostarczonymi przez 
organizatora z odległości 10 m do tarcz  14x14 na 6 stanowiskach jednocześnie. 

 Zawodnicy oddają trzy strzały próbne niepunktowane (z postawy dowolnej) - 
czas  3 min.  i po pięd strzałów punktowanych z każdej postawy - czas  10 min.  

 Ocenianie, zliczanie punktów oraz ustalanie kolejności  miejsc odbywa się  
według prawideł i norm strzlectwa sportowego. 

 Prowadzącym strzelanie i sędzią głównym jest Przemysław KALUPA.      

 W przypadku uzyskania przez drużyny tej samej ilości punktów w celu ustalenia 
I,II i III miejsca sędzia główny  zawodów zarządza dodatkowe strzelanie między 
zainteresowanymi – po 3 strzały do skutku wyłonienia zwycięzcy. 

 Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego. 

 
9. UMUNDUROWANIE: 

- służbowe, 
- polowe. 
 

10. NAGRODY: 
 

 Za zdobycie - 1 miejsca drużynowo – „Puchar Dyrektora ZSM-T“ , medale  
 i dyplomy, 

 Za zdobycie - 2 i 3 miejsca drużynowo - medale i dyplomy.  
 

11. POSTANOWIENIA KOOCOWE: 
 

 W trakcie zawodów obowiaz̨ują: 
- regulamin zawodów (Załącznik nr 1)  
- ogólne zasady bezpieczeostwa przy posługiwaniu się kar abinkami 

pneumatycznymi (Załącznik nr 2). 

 W sprawach spornych decyduje Sędzia Zawodów oraz organizator, którzy mają 
głos ostateczny. 

 Drużyny startujące w zawodach wyznaczają spośród siebie osobę 
odpowiedzialną  za  zachowanie i  bezpieczeostwo w drużynie. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie NW i OC 
zawodników. 

 Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

Regulamin strzelnicy w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych  
w Ostrowie k/Łasku 

 
1. ZSM-T w Ostrowie organizuje strzelanie na sali gimnastycznej tylko  

z karabinków pneumatycznych (o energii wylotu śrutu poniżej 17J) 
2. Strzelanie może odbyd się tylko po ustawieniu kulochwytów, wyznaczeniu linii ognia, 

ustaleniu bezpiecznego miejsca spoczywania karabinku  w czasie przerw, oraz miejsca 
dla oczekujących na strzelanie. 

3. Osobą odpowiedzialną i kierująca strzelnicą jest prowadzący strzelanie. 
4. Podczas strzelania wszystkie polecenia i komendy wydaje prowadzący strzelanie:                                                                                          

 
Komendy obowiązujace na strzelnicy: 
 

  -  „MOŻNA STRZELAD“  
- „PRZERWIJ STRZELANIE“ lub „STOP“ po których należy bezzwłocznie przerwad    
   strzelanie i czynności  z nim związane.    
-  „LUFY DO PRZEJRZENIA“  - strzelający pokazuje miejsce, w którym 

umieszcza śrut przed strzałem. 
- „ODŁOŻYD KARABINKI“ – lufy skierowane w stronę kulochwytu. 
- „DO TARCZ“ -  tylko po tej komendzie strzelec ma prawo przekroczyd linię ognia. 
 

5. Prowadzący strzelanie ma prawo wydawad polecenia i udzielad uwag wszystkim 
przebywającym na sali w czasie  strzelania  w celu zapewnienia bezpieczeostwa lub 
uniknięcia sytuacji niebezpiecznej. 

6. Obowiązkiem przebywających na sali w trakcie strzelania jest podporządkowanie się 
komendom  i poleceniom prowadzącego strzelanie. 

7. Poza strzelaniem na strzelnicy wiatrówki muszą byd rozładowane (otwarte). 
8. W przypadku zagrożenia, każdy ze strzelających może wydad komendę „STOP“. 
9. W czasie strzelania zabronione jest wychodzenie poza linie ognia. 
10. „Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho” dozwolone jest tylko na stanowisku lub 

w miejscu do tego przeznaczonym. 
11. Nie wolno strzelad do innych celów poza kulochwytem. 
12. Podczas strzelania wszyscy strzelcy powinni używad okularów strzeleckich. 
13. Zacięcia karabinków, skooczenie strzelania, prośbę o pomoc zawodnik zgłasza poprzez 

podniesienie ręki do góry.  
14. Podczas strzelania osoby oczekujące lub towarzyszące powinny znajdowad się   

w wydzielonej strefie poza strzelnicą. 
15. Podczas strzelania zabronione jest używanie  alkoholu  i innych środków odurzających 

oraz  przebywanie na  terenie strzelnicy lub stanowisk strzeleckich osób będących pod 
ich wpływem. 

 
 
 



Załącznik nr 2  
 

Ogólne zasady bezpieczeostwa przy posługiwaniu się ̨ 
karabinkami pneumatycznymi 

 

1. Nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinka w kierunku ludzi.  
2. Każdorazowo po wzięciu karabinka do ręki, skieruj lufę w bezpieczne miejsce i sprawdź, 

czy jest załadowany.  
3. W czasie przerw w strzelaniu nigdy nie odkładaj załadowanej wiatrówki.  
4. Wiatrówkę ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia, lufą skierowaną 

w kulochwyt.  
5. Przy ładowaniu wiatrówki pomagad może tylko instruktor lub osoba prowadząca 

strzelanie.  
6. W czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi znajdowad się przed linią ognia (patrząc 

od strony tarcz).  
7. Nigdy nie pozostawiaj wiatrówki bez dozoru.  
8. Nigdy nie strzelaj z wiatrówki niesprawnej i nie zapewniającej bezpieczeostwa.  
9. Zanim opuścisz stanowisko strzeleckie upewnij się, czy twoja wiatrówka jest 

rozładowana.  
10. Podczas strzelania zabronione jest używanie alkoholu i innych środków odurzających 

oraz przebywanie na terenie strzelnicy lub stanowisk strzeleckich osób będących pod 
ich wpływem.  

 
 
 


