
REGULAMIN 
ARDEA MULTI GUN CHALLANGE

1. CEL: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego, 
- doskonalenie umiejętności strzeleckich, 
- współzawodnictwo strzelających, 
- wyłonienie najlepszych zawodników. 

2. ORGANIZATOR: 
- SKS „ARDEA” 

3. TERMIN I MIEJSCE: 
- Termin: 11 czerwiec 2022r. 
- Miejsce: Strzelnica sportowo-myśliwska „CZAPLA” Lublewo Gdańskie ul. Wojska Polskiego 30, 
- Rejestracja ON-LINE stronie https://zawody.sksardea.pl/ 
- Ilość miejsc ograniczona !!! 
- Czas trwania: sobota od godz. 9.00 do godz. 15.00
- Zakończenie zawodów – ogłoszenie wyników oraz losowanie nagród sobota 11 czerwiec godz. 15.00

4. KONKURENCJE: 

KARABIN  DYNAMICZNY - ostrzelanie celów papierowych z wyznaczonego miejsca zgodnie z opisem 
toru, przedstawionym przez sędziego. Ilość strzałów: ok. 60
Klasy sprzętowe: 
STANDARD – karabin centralnego zapłonu (półautomat) kal. .223Rem lub 7,62x39 z przyrządami otwartymi 
OPEN - karabin centralnego zapłonu (półautomat) kal. .223Rem lub 7,62x39 z przyrządami optoelektronicznymi (kolimator)

STRZELBA DYNAMICZNA - ostrzelanie celów metalowych / rzutki  z wyznaczonego miejsca – 2 TORY, 
zgodnie z opisem toru, przedstawionym przez sędziego. Ilość strzałów: minimum 46
Klasy sprzętowe: 
MANUAL – strzelba gładkolufowa kal. 12/76 typu pump-action
AUTOMATIC - strzelba gładkolufowa kal. 12/76 typu półautomat

SIG STAR - ostrzelanie celów metalowych z wyznaczonego miejsca z pistoletu Sig Sauer (dostępny na 
stanowisku do wyboru), maksymalna ilość strzałów – 10. 
BROŃ I AMUNICJĘ ZAPEWNIA ORGANIZATOR !!!!!!!

MINIMALNE wymagania sprzętowe do konkurencji dynamicznych:
PISTOLET – pistolet, pas, kabura i ładownice
KARABIN – karabin, minimum jedna ładownica
STRZELBA – strzelba, ładownica.

STEEL CHALLANGE –  ostrzelanie celów na dwóch torach zgodnie z opisem toru, przedstawionym przez 
sędziego. Ilość strzałów: 50
Klasy sprzętowe: 
PSP – pistolet bocznego zapłonu z przyrządami otwartymi
PSP OPTIC – pistolet bocznego zapłonu  z przyrządami optoelektronicznymi (kolimator)
PCZ – pistolet centralnego zapłonu z przyrządami otwartymi, kaliber minimalny 9mmPARA
PCZ OPTIC - pistolet centralnego zapłonu  z przyrządami optoelektronicznymi (kolimator), kaliber minimalny 9mmPARA
PCC - karabinek centralnego zapłonu kal. 9mmPARA lub .38 Special
KSP -  karabinek bocznego zapłonu  z przyrządami otwartymi
KSP OPTIC - karabinek bocznego zapłonu  z przyrządami optoelektronicznymi (kolimator)

https://zawody.sksardea.pl/


5. KLASYFIKACJA: 
- Indywidualna  

6. WYRÓŻNIENIA: 
-  dyplomy od I do III miejsca we wszystkich konkurencjach. 
- losowanie nagród wśród osób, które wystartowały w minimum 2 konkurencjach i są obecne na zakończeniu

7. UCZESTNICTWO: 
- osoby posiadające własną broń oraz osoby zrzeszone w klubach, sekcjach strzeleckich i stowarzyszeniach, 
- sędziowie stanowiskowi, we wszystkich konkurencjach, 

8. BROŃ I AMUNICJA: 
- broń i amunicja własna, poza konkurencją SIG STAR
- konkurencja SIG STAR - broń udostępniona przez sponsora, 10 szt. amunicji w cenie startowego

9. STARTOWE: 
- KARABIN DYNAMICZNY – 30 zł
- STRZELBA DYNAMICZNA – 50 zł (dwa tory)
- TEXAS STAR – 45 zł (w cenie broń i 10 szt. amunicji)
- STEEL CHALLANGE – 50 zł (dwa tory)
- Juniorzy zwolnieni z opłaty startowej. 
- Sędziowie zwolnieni z opłaty startowej.
- Opłata startowa: wpłaty do 7 czerwca 2022r. przelewem na konto:
                          Strzelecki Klub Sportowy ARDEA 80-232 Gdańsk ul. Matejki 6
                          ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/GDAŃSK nr rachunku  51 1050 1764 1000 0023 2615 0220

W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora zwrot opłaty startowej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych.

10. INFORMACJE DODATKOWE: 
- Wadium za protest na piśmie – 100 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 zawodów, ale nie będą mogli być umieszczeni w komunikacie z zawodów. Będą ujęci na oddzielnej liście
- SKS ARDEA zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku zgłoszenia się zbyt małej
liczby startujących !!!



PLAN STRZELNICY


