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Regulamin otwartych zawodów strzeleckich 

AKMS o puchar Rektora Politechniki Opolskiej 
 

1. Cela zawodów 
 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- rywalizacja sportowa wg zasad fair play 
- wymian doświadczeń pomiędzy strzelcami sportowymi 
- podnoszenie kwalifikacji sędziowskich 
 
2. Organizator zawodów 
 
Klub sportowy AKMS - Opole LK PZSS – 1335/2018 
 
3. Termin i miejsce zawodów 
 
Miejsce zawodów: strzelnica klubu "Pasjonat" w Ozimku   
Data: 2 czerwca 2018  
Start zawodów: 10.00 
 

 
 
Mapa dojazdu na strzelnicę klubu Pasjonat w Ozimku 
 
 



4. Program zawodów 
 
a. Harmonogram godzinowy 
 
8.30-9.30 Przygotowanie torów strzeleckich 
9.30-10.00 Rejestracja zawodników 
10.00 Rozpoczęcie zawodów 
Zakończenie zawodów uzależnione od specyfiki imprezy. 

Ostateczny harmonogram strzelań będzie zależał od ilości zgłoszeń o czym poinformujemy 
Państwa drogą mailową. Nie eliminuje to jednak osób chętnych do tego by przebywać na 
strzelnicy przez cały czas trwania zawodów.   

5. Konkurencje 
 
a. Rewolwer sportowy 
 
Cel: Tarcza TS2 
Odległość: 15 m 
Czas: 120 sek  
Liczba strzałów/liczba strzałów ocenianych: 6/6 
Postaw: stojąca 
Punktacja: suma przestrzeli 
Strzały próbne: brak 
 
b. Rewolwer czarnoprochowy 
 
Cel: Tarcza TS2 
Odległość: 15 m 
Czas: 120 sek 
Liczba strzałów/liczba strzałów ocenianych: 3/3 
Postaw: stojąca 
Punktacja: suma przestrzeli 
Strzały próbne: brak 
 
c. Strzelba 
 
Cel: cele reaktywny 3 x popper 
Odległość: 15 m 
Czas: 15 sek 
Liczba strzałów/liczba strzałów ocenianych: 3/3 
Postaw: stojąca 
Punktacja: czas oddania 3 strzałów, odjęcie 5 sekund za każdy nie przewrócony popper. 
Strzały po czasie nie są uwzględniane. Krótszy sumaryczny czas próby oznacza wyższą 
lokatę w klasyfikacji. 
Strzały próbne: brak 
 



d. Karabin dowolny 
 
Cel: Tarcza TS2 
Odległość: 15 m 
Czas: 120 sek 
Liczba strzałów/liczba strzałów ocenianych: 5/5 
Postaw: stojąca 
Punktacja: suma przestrzeli 
Strzały próbne: brak 
 
6. Uczestnictwo 
 
Udział w zawodach ma charakter otwarty (osoby nie zrzeszone i zrzeszone w klubach 
PZSS). Osoby powyżej 18 lat z pełnią praw obywatelskich. 
 
7. Klasyfikacja 
 
Indywidualna każdej konkurencji oraz Klasyfikacja Generalna Zawodów. Puchar Rektora 
Politechniki Opolskiej przyznawany jest w Klasyfikacji Generalnej Zawodów. 
 
Punktacja w Klasyfikacji Generalnej Zawodów: 
 
W każdej konkurencji zostanie dokonana osobna klasyfikacja indywidualna. Pierwszym 10 
osobom (z najlepszymi wynikami) zostaną przypisane punkty za zajęte miejsca wg  zasady 
1 miejsce  - 10 punktów, 2 miejsce - 9 punktów, ...., 10 miejsce - 1 punkt. Pozostałe osoby 
otrzymają 0 punktów.  
Wyniki równe powiększają liczbę miejsc punktowanych wg zasady: 5 miejsce - 6 punktów 
5 miejsce - 6 punktów, - w takim przypadku wystąpią dwa 5 miejsca, a ogólna liczba miejsc 
punktowanych jest większa niż 10. 
                                                                      
Klasyfikacja Generalna polega na zsumowaniu zdobytych punktów w poszczególnych 
konkurencjach. Wygrywa osoba o największej liczbie punktów. 
 
8. Nagrody 
 
Puchar Rektora Politechnik Opolskiej w Klasyfikacji Generalnej Zawodów oraz dodatkowo 
inne ogłoszone w dniu zawodów. 
 
  
 
 


