
Augustowski Klub Strzelecki  KRECHOWIAK 

zaprasza na 

 ZAWODY STRZELECKIE – "Stalowy Październik" w dniu 10.10.2021r. 

Zawody rozegrane będą w formule 2Gun. 

W miejscowości Klonownica /koło Augustowa – Strzelnica Sportowa Klonownica 

  
 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

I. CEL ZAWODÓW 

1.Popularyzacja sportu strzeleckiego. 

2.Doskonalenie umiejętności strzeleckich. 
3.Rywalizacja sportowa. 
4.Integracja członków klubów strzeleckich i sympatyków strzelectwa sportowego. 

 

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Augustowski Klub Strzelecki KRECHOWIAK 

III. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW 

Oficjalne rozpoczęcie zawodów 10.10.2021 godz. 09.00. REJESTRACJA mailowa lub w dniu zawodów do 

godz. 11.00. Limit startujących – 25 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Przewidywany czas zakończenia około godz. 16.00 – w przypadku NISKIEJ FREKWENCJI przewidujemy  

zakończenie zawodów znacznie wcześniej. 

Strzelnica Sportowa w Klonownicy/koło Augustowa 

IV. KONKURENCJE 

1. 2GUN (PISTOLET + KARABIN) 
Broń: 
- pistolet centralnego zapłonu - zapewnia organizator (lub broń własna odpowiadająca formule zawodów) 
przyrządy celownicze mechaniczne 
- karabin centralnego zapłonu o kalibrze od 5,45x39 - zapewnia organizator (lub broń własna odpowiadająca 
formule zawodów) przyrządy celownicze mechaniczne; 
Cele : 
- poppery 
- cele metalowe/blachy 
Odległość : 10-70m. 
Liczba naboi: 
- pistolet - min. 19 szt. 
- karabin – min 10 szt. 
Przygotowanie i przebieg: Zawodnik ładuje magazynki w wyznaczonym miejscu. Broń leży w punktach 
poboru broni (pistolet – PPB1, karabin – PPB2) niezaładowana, bez podpiętych magazynków. Wszystkie 
magazynki zawodnik posiada przy sobie. Przebieg rozpoczyna się na sygnał timera z punktu oznaczonego 



START. Po pokonaniu opon i dobiegnięciu do stanowiska nr. 1 zawodnik pobiera i ładuje broń, rozpoczyna 
ostrzał celów pistoletowych (pomarańczowe stanowisko 1 i niebieskie stanowisko 2). Po ostrzelaniu celów 
pistoletowych zawodnik rozładowuje pistolet i odkłada w PPB2, znajdującym się przy stanowisku nr. 3. 
Zawodnik pobiera karabin, ładuje broń i ostrzeliwuje cele karabinowe (czerwone).  Czas zatrzymuje się po 
ostatnim strzale. Konkurencja kończy się po rozładowaniu i zabezpieczeniu broni. 
 

V.BROŃ I AMUNICJA 

Organizator zapewnia na stanowisku broń oraz odpłatnie amunicję  . 
Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS/ISSF oraz formułą zawodów. 
 
VI. PUNKTACJA ZAWODÓW 

Cele metalowe zalicza się jedynie te, które w wyniku ostrzału zostały przewrócone (poppery) lub strącone 

(blachy). 

- "MISS" -  nieprzewrócenie poppera, niezrzucenie blachy - plus 5 sekund do czasu przebiegu; 

- trafienie celu metalowego – 0 sek.; 

- każdorazowe przekroczenie wyznaczonej linii toru - plus 5sek.; 

- naruszenie bezpieczeństwa - dyskwalifikacja; 

- niezachowanie kątów bezpieczeństwa od startu do końca konkurencji (broń musi być skierowana nie wyżej 

niż linia górna kulochwytu lub skierowana w dół min 1m od zawodnika) – dyskwalifikacja; 

- upuszczenie broni – dyskwalifikacja; 

Na wynik końcowy składa się czas przebiegu oraz ewentualne kary czasowe. Wygrywa najlepszy czas. 

 

VII. NAGRODY 

Pierwsze trzy miejsca–  dyplomy. 
 

IX. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia zawodników odbywają się za pośrednictwem maila klubowego klub@akskrechowiak.pl 
lub w dniu zawodów maksymalnie do godziny 11.00. Limit startujących – 25 zawodników, decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
 

X. ZASADY FINANSOWANIA 

Przed przystąpieniem do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 50 zł. Korzystanie z broni 
ORGANIZATORA jest bezpłatne. Koszty zakupionej amunicji klubowej – wg cennika. 
Zawodnicy korzystający z własnej broni i amunicji wpłacają tylko startowe. 
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. 
Ochronniki słuchu oraz okulary ochronne obowiązują każdego strzelca. 
Wszystkie strzały są obowiązkowe. Nie ostrzelanie któregoś z celi - sekundy karne. 
Pomiar czasu kończy się wraz z ostatnim strzałem. Zawodnik całą amunicję posiada w załadowanych 
magazynkach przy sobie, broń nie przeładowana (pusta komora nabojowa) i nie załadowana w punkcie 
poboru broni. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie. 
Podczas zawodów nie jest przewidziane szkolenie z obsługi broni. 
Do strzelania może być dopuszczona osoba zapoznana z przepisami BHP i regulaminem strzelnicy. Zakazuje 
się stosowania broni z przyrządami optycznymi!!! Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną 

mailto:klub@akskrechowiak.pl


przedstawione podczas otwarcia zawodów na odprawie. Sędziowie mogą brać czynny udział w zawodach 
jako zawodnicy a ich wyniki są liczone do klasyfikacji. Nie dotyczy to Sędziego Głównego, który może 
startować we wszystkich konkurencjach ale nie podlega klasyfikacji /PK/ - jednakże jego wynik liczy się w 
rankingu klubowym roku 2021. 
Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest ostateczna. 
PROTESTY BĘDĄ PRZYJMOWANE MAKSYMALNIE DO 20 MINUT OD ZAKOŃCZENIA  KONKURENCJI PRZEZ 
KOMISJĘ RTS I SĘDZIEGO GŁÓWNEGO – PROTESTY SĄ BEZPŁATNE. 
Informacja: klub@akskrechowiak.pl  lub pod telefonem 602-574-318 
Organizator zapewnia gorące i chłodne napoje (kawa ,herbata, woda) i słodki poczęstunek dla wszystkich 
uczestników imprezy. 
 
XII. SKŁAD SĘDZIOWSKI 

Sędzia Główny – Jerzy Gresiuk 
Komisja RTS  –  Zbigniew Ładny, Kacper Ładny 
Sędzia Stanowiskowy – Paweł Jezierski, Tomasz Dragunajtys 

Sędzia Tarczowy – Jacek Krysiuk, Marcin Jatkowski 
Amunicyjny – Jarosław Jurkiewicz 
 

DOPUSZCZA SIĘ NOSZENIE BRONI ZAŁADOWANEJ PRZEZ OBSŁUGĘ ZAWODÓW I STRZELNICY W SPOSÓB 

ADEKWATNY DO WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu nawet tuż przed 

zawodami. 

• Każdy zawodnik startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów, strzelnicy i zasadami 

bezpieczeństwa oraz zobowiązuje się je przestrzegać. 

• Każdy zawodnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AKS 

Krechowiak oraz wykorzystanie jego wizerunku. 

 

UWAGA !!!! W trakcie trwania zawodów każdego zawodnika obowiązuje ścisłe przestrzeganie reżimu 

sanitarnego. W związku z dynamicznym rozwojem EPIDEMII COVID 19 – organizator zapewnia płyn 

dezynfekujący , maseczki i ewentualne rękawiczki we własnym zakresie. 
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PLAN TORU 

 


