
Program i Regulamin  „OTWARTYCH ZAWODÓW 
CZARNOPROCHOWYCH z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI”
1. Organizator: Klub Strzelecki LOK LOKUS w Olkuszu.

2. Cel Zawodów:

–  Popularyzacja i promocja strzelectwa czarno prochowego.
–  Rywalizacja sportowa strzelców.                                                                             
–  Integracja środowiska strzeleckiego.                                                                       

3.  Zawody przeprowadzone zostaną 11.11.2021 na strzelnicy Klubowej w Bukownie przy
ul. Długiej. Początek zawodów o godzinie 10.00. 

4. Zgłoszenia do zawodów , email : zawody.lokus.olkusz@gmai  l.com  lub w dniu 
zawodów.

5.  Po zakończeniu zawodów nastąpi dekoracja najlepszych zawodników: miejsca I-III

     dyplomy i medale i nagrody rzeczowe ; 

6. Regulamin i konkurencje:

       Wszystkie osoby znajdujące się na strzelnicy są zobowiązane do ścisłego 
przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa w
sporcie strzeleckim, Regulaminu Strzelnicy, oraz poleceń prowadzącego strzelanie.

       Broń czarnoprochową przenosimy na stanowiska strzeleckie tylko w pokrowcach, 
skrzynkach lub kasetach. W czasie strzelania obowiązują okulary strzeleckie oraz 
ochraniacze słuchu.
Broń ładujemy na stanowisku strzeleckim po komendzie „start” tylko z wcześniej 
przygotowanych fiolek (wyłącznie w odtylcówkach dozwolone są patrony/gilzy). 
Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio 
na stanowisku strzeleckim po komendzie „start”.
Zabrania się używania prochownic z materiałem miotającym (kaszka jest dozwolona, 
ale należy zgłosić to sędziemu). ZABRANIA SIĘ WNOSZNIA NA STRZELNICĘ 
PROCHU W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH.  PROCH TYLKO I WYŁĄCZNIE W 
CZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYCH FIOLKACH 
Komendy wydawane przez sędziego wg przepisów PZSS.
Po komendzie „rozładuj” należy zdjąć kapiszon z kominka lub wysypać proch z 
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panewki.                                                                                                                           
Dopuszczone jest stosowanie prasek.
Opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem 
rozładowanej broni.
Nie stosowanie się do w/w zapisów powoduje dyskwalifikacje i usunięcie ze 
strzelnicy.

 6.1 Vetterli
Odległość: 50 metrów.
Postawa strzelecka: stojąca.
Tarcza: ISSF pistolet dowolny 50m.
Czas konkurencji: 30 minut.
Broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy.
Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji.
Konkurencja odbędzie się, o ile zgłosi się do niej co najmniej 4 zawodników.

6.2  Kuchenreuter
Odległość 25 metrów.
Postawa strzelecka – stojąca.
Tarcza – ISSF pistolet dowolny 50m.
Czas konkurencji – 30 minut.
Broń – dowolny pistolet kapiszonowy, jednostrzałowy, lufa gwintowana, dowolny 
kaliber.
Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji.
Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub 
odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub oddania 
w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
Konkurencja odbędzie się, o ile zgłosi się do niej co najmniej 4 zawodników.

6.3  Mariette
Odległość 25 metrów.
Postawa strzelecka – stojąca.
Tarcza – ISSF pistolet dowolny 50m.
Czas konkurencji – 30 minut.
Broń – rewolwer kapiszonowy.
Ubiór strzelca – dowolny.
Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji.
Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub 
odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy więcej niż siedem razy lub oddania 
w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
Konkurencja odbędzie się, o ile zgłosi się do niej co najmniej 4 zawodników.

7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych
zmian posiada wyłącznie organizator zawodów. 

8.Broń i amunicja: 

  Broń i amunicja własna .

9.Nagrody: 

 Medale, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 

10. Opłata startowa 10 zł za każdą konkurencję.



11. Postanowienia końcowe

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami 
PZSS i ISSF. Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni 
obsadę sędziowską.

2. Sprawy pozostałe, a nie ujęte w regulaminie rozstrzyga, w sposób ostateczny Jury 
Zawodów (Obserwator MZSS /Sędzia Główny Zawodów, Kierownik Zawodów, 
Przewodniczący Komisji RTS)

Organizator zastrzega sobie wprowadzanie nowych konkurencji do zawodów oraz 
modyfikację już istniejących .

12. Informacje dodatkowe: W związku z obowiązującymi w dalszym ciągu 
obostrzeniami związanymi z koronawirusem, prosimy o przestrzeganie 
dodatkowych zasad obowiązujących w trakcie zawodów tj:

1. Każdy zawodnik musi posiadać własną maseczkę ochronną.

2. Na strzelnicę wchodzą tylko osoby zapisane na strzelanie. 

13. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie, w razie małej ilości zgłoszeń do danej konkurencji, 
możliwość jej odwołania

14. ZABRANIA SIĘ WNOSZNIA NA STRZELNICĘ PROCHU W OPAKOWANIACH 
ZBIORCZYCH.  PROCH TYLKO I WYŁĄCZNIE WE WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYCH 
FIOLKACH

15. Nie stosowanie się do w/w zapisów powoduje dyskwalifikację i 
usunięcie ze strzelnicy.


