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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONKURENCJI STRZELECKIEJ ORAZ 

SPOSÓB OCENY JEGO WYNIKÓW 
 

 

1. Konkurencję przeprowadza się na terenie strzelnicy. 

2. W konkurencjach strzeleckich zawodnicy występują w dowolnych strojach (dopuszcza się ubiór 

sportowy). 

3. Czas wykonania konkurencji mierzony jest z dokładnością do 0,1 sekundy. Dodatkowo ocenianiu 

podlega celność strzelania. 

4. Strzelanie dynamiczne składa się z trzech elementów: biegu z przeszkodami oraz dwóch zadań 

strzeleckich:  

1) dynamiczny tor strzelecki z przemieszczaniem się zawodnika, 

2) uczestnicy strzelają z broni krótkiej i strzelby Mossberg, 

3) 10 strzałów z broni krótkiej, 

4) 5 strzałów ze strzelby Mossberg amunicją śrutową, 

5) cele tarcza Ts-2 (pistolet), metalowe cele (Mossberg), 

6) konkurencja odbywa się na czas, o kolejności zajętego miejsca decyduje najniższy   

      współczynnik otrzymany poprzez podzielenie uzyskanego czasu przez uzyskane punkty, 

 7) za trafienie celu metalowego naliczane jest 5 punktów, za nie trafienie jednego celu naliczane jest 5   

     sekund karnych do czasu konkurencji, 

  

 5.  Konkurencja odbywa się w następujący sposób:  

      

                Start odbywa się na linii oddalonej od stanowiska do strzelania dokładnego w odległości 100 

metrów. Zawodnik na komendę start dobiega do stanowiska strzeleckiego dołącza do broni 

magazynek z 10 sztukami amunicji uprzednio załadowanymi przez prowadzącego strzelanie, 

przeładowuje broń i oddaje 10 strzałów do tarczy Ts-2 z odległości 20 metrów. Po wykonaniu 

strzelania pod nadzorem prowadzącego wypina magazynek, zwalnia zamek i oddaje strzał w kierunku 

kulochwytu. Następnie zawodnik odkłada broń na stolik lufą w kierunku tarczy i przemieszcza się 

wzdłuż osi pokonując ruchomą kładkę, trzy pachołki biegnąc zygzakiem dobiega do następnego 

stanowiska. Po dobiegnięciu na drugie stanowisko oddalone o 50 metrów zawodnik bierze ze stolika 

leżącą amunicję i strzelbę Mossberg, ładuje ją 5 sztukami amunicji, przeładowuje broń i ostrzeliwuje 5 

metalowych celów oddalonych o 15 metrów. Po wyczerpaniu się amunicji zawodnik sprawdza w 

obecności prowadzącego strzelanie broń, oddaje strzał kontrolny w kierunku kulochwytu i odkłada 

broń na stolik lufą skierowaną w kierunku tarcz. 
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Uwaga: Ważne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego posługiwania się z bronią na linii ognia. Każde 

nieprawidłowości tj. niewłaściwe odłożenie broni, brak strzału kontrolnego, upadek broni lub 

magazynka karane będzie karą 5 sekund 

  

 6. Postanowienia końcowe:      

       

    - przed rozpoczęciem konkurencji prowadzący zawody szczegółowo omówi i    

      zademonstruje przebieg  konkurencji zawodnikom.                                                                                                                                         

    - zawodnik w czasie nie późniejszym niż 15 minut po zakończeniu konkurencji może    

      wnieść  protest do członka komitetu organizacyjnego.                

    - w zawodach obowiązują przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 

    - zawodnicy i osoby przebywające na strzelnicy zobowiązane są do przestrzegania    

       regulaminu strzelnicy.                           

 

 

                                                                                                          

 


