
REGULAMIN 

  

ŚLĄSKI TURNIEJ KARABINOWY 2022 
Organizator: 

Klub Strzelectwa Sportowego PIAST w Bieruniu 
  

Cel turnieju:   
• Popularyzacja strzelectwa sportowego. 
• Przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach ogólnopolskich. 
• Integracja środowiska zawodników na Śląsku. 
• Nawiązane współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy Klubami. 
• Zdobywanie klas sportowych i norm na odznaki strzeleckie PZSS 
• Wyłonienie zwycięzców poszczególnych zawodów, turnieju. 

  
Uczestnictwo: 

• Zawodnicy zgłaszający się na zawody muszą posiadać aktualną licencję PZSS.   
• Zawodnik może reprezentować jedynie klub, którego jest członkiem zgodnie z posiadaną 

licencją PZSS. 
  
Termin i miejsce zawodów: 

Śląski Turniej Karabinowy składa się z 4 rund zawodów. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów 
nastąpi w dniu zawodów 30 minut po zakończeniu i podliczeniu ostatniej zmiany. 
Terminy poszczególnych zawodów zgodnie z kalendarzem imprez ŚZSS Katowice na 2022 rok.   
Miejsce zawodów: Strzelnica sportowa ul. Królowej Jadwigi 43-155 Bieruń 

  
Konkurencje (wszystkie w kategorii OPEN – kobiety i mężczyźni razem): 

1. Karabin Dowolny 40 strzałów leżąc  -  według regulaminu PZSS.   
 
Konkurencja odbywać się będzie do tarcz elektronicznych MEYTON i liczona będzie w wartościach całkowitych. 
Czas na konkurencję 35 minut + 15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne. 
 
2. Karabin bocznego zapłonu 5,6 mm z podpórką  i dowolnymi przyrządami celowniczymi 20 strzałów. 
 
Konkurencja odbywać się będzie do tarcz papierowych przewijanych na automatach z podglądem na monitorach, 
po 2 strzały oceniane do tarczy + 2 tarcze próbne. Ilość strzałów próbnych dowolna. Czas łączny na konkurencję i 
strzały próbne 25 minut. 
 
Ilość zmian w poszczególnych konkurencjach uzależniona jest od ilości zgłoszeń. Maksymalna ilość zmian 5. 
 
Klasyfikacja: 

Poszczególnych Zawodów Turnieju: 

za I - III miejsce – dyplomy klasyfikacja indywidualna 
 
 

Zgłoszenia: 
Imienne zgłoszenia startujących  zawodników należy przesyłać 
do wtorku przed poszczególnymi  zawodami na e-mail: wojciech.smol@interia.pl. Lub telefonicznie pod 
nr tel. 608 416 252. 
Po tym terminie zgłoszenie możliwe u organizatora jedynie w przypadku wolnych miejsc. 



 
Startowe, broń i amunicja 

Opłata startowa wynosi: 
   50 zł – start w konkurencji KDW 40 L 
                        30 zł – start w konkurencji KBZ 20 
 
  Broń i amunicja własna uczestników. 
              Dozwolone jest używanie amunicji wyłącznie z pociskami  bezpłaszczowymi. 
  
Postanowienia końcowe: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF. 
Sprawy sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga Sędzia Główny. 

Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w 
strzelectwie, oraz regulaminu strzelnicy. 
Interpretacja poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
  
  

               Organizator 


