
REGULAMIN dodatkowej konkurecji  

KBKS Optics 

w ramach Zawodów Karabinowych „DŁUGA CZAPLA” 

1. CEL ZAWODÓW:  

- popularyzacja strzelectwa sportowego,  

- doskonalenie umiejętności strzeleckich,  

- współzawodnictwo strzelających,  

- wyłonienie najlepszych zawodników.  

 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:  

- SKS „ARDEA” . 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW I REJESTRACJA:  

- Zawody w rok 2019 odbędą się w dniach: 28 wrzesień i 26 październik, 

- Miejsce zawodów: Strzelnica sportowo-myśliwska „CZAPLA” Lublewo Gdańskie ul. 

Wojska Polskiego 30,  

- Rejestracja elektronicznie  klub@sks-ardea.org  

- Czas trwania zawodów: od godz. 10.00 do godz. 15.30.  

- Odbiór metryczek w dniu zawodów od godz. 9.30 do 14.00. 

 

4. KONKURENCJA KBKS Optics: 

- 13 strzałów do tarcz na 100m (tarcza lewa – 3 strzały próbne, tarcza prawa – 10 strzałów 

ocenianych); 13 strzałów do tarczy na 200m, do wyniku zalicza się 10 najlepszych 

przestrzelin; 

- Czas strzelania: 15 minut,  

- Odległość strzelania: 100 i 200m,  

- Tracza sportowa Nr 4,  

- Przyrządy optyczne,  

- Postawa strzelecka siedząc. Nie można używać pasa. Dopuszcza się podparcie broni ręką lub 

zastosowanie jednej podpory przedniej w formie składanego dwójnogu. Nie dopuszcza się 

stosowania restów oraz podpory tylniej w formie poduszki lub zamocowanego na kolbie 

monopodu. Kolba broni/ łoże nie może opierać się na podłożu. Rękawica strzelecka nie może 

mieć sztywnych wzmocnień.  

- Do konkurencji dopuszcza się tylko i wyłącznie karabinki bocznego zapłonu  w kalibrze 5,6 

mm (.22 LR). 
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5. KLASYFIKACJA: 

- Indywidualna (wg przepisów PZSS). 

 - W przypadku uzyskania przez strzelających takich samych wyników, o kolejności zajętych 

miejsc decydują: • dziesiątki wewnętrzne (z obu odległości) • seria z dalszej odległości • suma 

wszystkich 10,9,8 itd  

- W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia wyniku strzelający uzyskują to samo miejsce 

(alfabetycznie).  

 

6. WYRÓŻNIENIA: (Klasa zostanie otwarta przy minimalnej ilości 5 zawodników!) 

- Po każdej rundzie  od I do III miejsca dyplomy. 

- Po obu rundach rundach – Grand Prix (liczona suma wyników z obu startów) medale od I do 

III miejsca oraz dyplomy od I do VI miejsca.  

 

7. UCZESTNICTWO:  

- osoby posiadające własną broń zrzeszone w klubach/ sekcjach strzeleckich lub 

stowarzyszeniach  kolekcjonerskich,  

- sędziowie stanowiskowi sędziujący we wszystkich konkurencjach,  

- inne osoby, które odbyły podstawowe szkolenie strzeleckie przeprowadzone przez 

instruktora FHU Czapla i uzyskały jego lub członka SKS ARDEA rekomendację do udziału 

w tej konkurencji.  

 

8. BROŃ I AMUNICJA:  

- broń i amunicja wyłącznie własna.  

 

9. STARTOWE:  

- Osobostart – 20 zł. 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE:  

- Wadium za protest na piśmie – 50 zł (po uznaniu protestu zwrot wadium).  

- Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych w regulaminie zawodów podejmuje 

organizator.  

- Wszyscy strzelcy przed rejestracją muszą okazać aktualną licencje PZSS.  

- W ramach popularyzacji strzelectwa zawodnicy nie posiadający ważnej licencji PZSS 

zostaną dopuszczeni do konkurencji i klasyfikacji w 2019 roku 


