
REGULAMIN ZAWODÓW
„Mistrzostwa Twardogóry w broni pneumatycznej”

I. CEL

• Popularyzacja strzelectwa sportowego jako formy spędzania czasu wolnego
• Wyłonienie najlepszych zawodników z Gminy Twardogóry i okolic w strzelaniu z broni 

pneumatycznej
• Promocja Klubu Strzeleckiego FENIKS Twardogóra

II. ORGANIZATOR

• Klub Strzelecki FENIKS Twardogóra
• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

III. TERMIN I MIEJSCE

• 22.01.2023 r. godzina 1200

• Strzelnica pneumatyczna ul. Wrocławska 39 w Twardogórze

IV. UCZESTNICTWO

• W zawodach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy i Miasta Twardogóra i nie tylko
• Kobiety i mężczyźni, młodzież i dorośli we współzawodnictwie indywidualnym
• Udział w zawodach dla wszystkich jest bezpłatny

V. ZGŁOSZENIA

• Zgłoszenia osobiście – pół godziny przed rozpoczęciem Zawodów 

VI. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie, bez podziału na płeć, w kategoriach: 
• Młodzicy (poniżej 14 lat)
• Juniorzy (14-20 lat)
• Seniorzy (powyżej 20 lat)

Konkurencje: karabin pneumatyczny, pistolet pneumatyczny

VII. NAGRODY

• Za zajęcie miejsc I – III w każdej kategorii: puchar, dyplom

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY



• Legitymacja szkolna w przypadku uczniów oraz zgoda rodziców/prawnych opiekunów na 
udział w zawodach (dotyczy zawodników poniżej 18 roku życia) 

• Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość (dotyczy 
zawodników pełnoletnich)

• Formularze zgód dostępne na miejscu podczas zawodów lub na stronach internetowych 
organizatorów

IX. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

• Strzelanie z wiatrówki odbywać się będzie z odległości 10 m na 5 stanowiskach strzeleckich
do tarcz (pistolet pneumatyczny i karabin pneumatyczny wg przepisów PZSS) w pozycji 
stojącej z „wolnej ręki” W kategorii „Młodzik” dozwolone jest strzelanie z podpórki. 

• Zawodnik odda 3 strzały próbne i 5 strzałów do jednej tarczy i pięć strzałów do drugiej 
tarczy. Z ośmiu oddanych strzałów do pierwszej tarczy kwalifikowanych będzie 5 
najlepszych. Z drugiej wszystkie 5.

• W przypadku dużej ilości startujących sędzia główny w porozumieniu z organizatorem 
może zmniejszyć ilość strzałów.

• W przypadku uzyskania przez zawodników tej samej ilości punktów w celu ustalenia I, II i 
III m stosuje się przepisy PZSS.

• Dopuszcza się strzelanie z broni własnej pod warunkiem spełnienia wymogów PZSS dla 
broni pneumatycznej. Są to m.in.: Otwarte przyrządy celownicze, moc broni poniżej 17J, 
kaliber 4,5 mm., śrut ołowiany płaski.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Zawodnicy/zawodniczki startujące w zawodach muszą posiadać opiekuna który ponosi 
odpowiedzialność za ich zachowanie i bezpieczeństwo (dotyczy niepełnoletnich)

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie NW i OC zawodników i 
opiekunów

• Każdy startuje na własną odpowiedzialność a start w zawodach jest równoznaczny z 
oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją niniejszego regulaminu

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora a sprawy sporne i protesty 
rozstrzyga sędzia główny wspólnie z organizatorem

• Organizatorzy mogą ograniczyć liczbę startujących, jeśli uzasadnią to możliwością 
przeprowadzenia zawodów (np. czas trwania zawodów)

XI. SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (wybrane zagadnienia)

• Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością
• Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić czy jest rozładowana
• Zabronione jest kierowanie wylotu lufy w kierunku ludzi
• Trening bezstrzałowy (na sucho) jest zabroniony
• Broni nie można zostawić bez dozoru i zabierać ze stanowiska strzeleckiego
• Zabronione jest odkładanie broni załadowanej w czasie przerw w strzelaniu
• Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt, 

po komendzie prowadzącego strzelanie „ŁADUJ”
• Po komendzie lub sygnale „STOP” wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać 

strzelanie



• Po zakończeniu strzelania nie opuszczamy stanowiska strzeleckiego, odkładamy broń na 
stolik (lufa skierowana w kierunku kulochwytu) czekamy aż zakończy strzelanie partner na 
drugim stanowisku.

• Zaleca się by strzelający, podczas strzelania używali przeciwodpryskowych okularów 
strzeleckich lub innych ochraniaczy spełniających taką funkcję

• W czasie zawodów zawodnicy niestrzelający, kibice i inne osoby przebywają poza strefą 
strzelania

• W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba 
przebywająca na terenie obiektu może zostać z niego usunięta.


